VLAMEF-lidmaatschap 2019
Geachte collega-metaalondernemer,
VLAMEF vzw, de Vlaamse Metaalfederatie voor de KMO, is de beroepsvereniging
op maat van de zelfstandige en van het Vlaamse KMO-bedrijf in de metaalsector.
Bedrijven en ondernemers, actief in metallurgie, metaalbewerking, metaalverwerking
en machinebouw kunnen bij VLAMEF terecht, evenals de toeleveranciers.
VLAMEF BIEDT U
 Netwerking: kom in contact met andere ondernemers
 Informatie: via www.vlamef.be en via VLAMEF-Metaalcontact
 Abonnement op het driemaandelijkse vakblad Metaal Info
 Dienstverlening: betrouwbaar eerstelijnsadvies via info@vlamef.be of via het
VLAMEF-callcenter: 02 213 74 07
 Permanente vorming en opleidingen: diverse opleidingen om uw know-how
en die van uw medewerkers op peil te houden
 Studieavonden en bedrijfsbezoeken
 Belangenbehartiging: verdedigen en bespreekbaar maken van uw belangendossiers bij de bevoegde instanties
 Groepsdeelname aan beurzen (op vraag)
 Modellen en contracten
 Diverse tools, zoals verkoopsvoorwaarden en GDPR-checklist
 VLAMEF geeft korting op het gecombineerd lidmaatschap bij Clusta
DANKZIJ UW BIJDRAGE
De bijdrage voor VLAMEF tot eind 2019 bedraagt 250 € (excl. BTW).
Betaal uw bijdrage van 302,50 € (incl. BTW) op rekeningnummer
426-3158141-90 van VLAMEF, Gasthuisstraat 31 B2, 1000 Brussel
(IBAN: BE34 4263 1581 4190 – BIC: KREDBEBB).
Een gecombineerd lidmaatschap met Clusta is eveneens mogelijk.
- 500 € (excl. BTW = 605 € incl. BTW) indien u minder dan 10 werknemers heeft;
- 700 € (excl. BTW = 847 € incl. BTW) indien u 11 tot 50 werknemers heeft;
- Contacteer het secretariaat indien u meer dan 51 werknemers heeft.
Betaal uw bijdrage op rekeningnummer 426-3158141-90 van VLAMEF.
U bent dan automatisch lid van VLAMEF én Clusta.
Uw lidmaatschapsbijdrage is 100% fiscaal aftrekbaar (art. 49 W.I.B.).
Wij rekenen op u. Reken in 2019 alvast op ons!
Met collegiale groeten,

Johan VAN BOSCH
Algemeen Secretaris

John SPRONCK
Voorzitter
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