
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.  VLAMEF groepeert bedrijven 
en ondernemers die actief zijn in de metallurgie, 
metaalbewerking, metaal verwerking, 
machinebouw en toeleveranciers.Word lid van VLAMEF

Betaal uw bijdrage via overschrijving. Stort het bedrag op rekeningnummer  
BE34 4263 1581 4190 van VLAMEF vzw, met vermelding ‘VLAMEF lidmaatschap +  
uw ondernemingsnummer’. U bent dan automatisch lid van VLAMEF. Na betaling wordt
een factuur met btw overgemaakt. Deze bijdrage is 100% fiscaal aftrekbaar.

Geniet van het gecombineerd lidmaatschap met Clusta 
Contacteer het secretariaat voor meer informatie.

✔	 Netwerking: kom in contact met andere 
ondernemers

✔	 Informatie: via www.vlamef.be en 
via VLAMEF-Metaalcontact, de digitale 
nieuwsbrief van VLAMEF

✔	 Online toegang tot afgeschermde 
documenten en contracten op de website 
www.vlamef.be

✔	 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)

✔	 Korting bij het lidmaatschap bij Clusta  
(zie www.vlamef.be/lidworden)

✔	 Diverse tools, zoals  
verkoopsvoorwaarden en GDPR-checklist

Kies voor VLAMEF!

VLAMEF-PARTNERS

VLAMEF-PROGRAMMA 2018-2019

Opleidingen voorjaar 2019: 4 sessies materiaalkunde aluminium

  boutverbindingen

Tools:  •  GDPR-checklist  • VLAMEF-verkoopsvoorwaarden

Uw laagste energiekost. 

Onze zorg.
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Tools
• GDPR-checklist   • Vlamef-verkoopsvoorwaarden 

Word lid van VLAMEF
Betaal uw bijdrage van 302,50 euro (250 euro excl. BTW).  
Stort het bedrag op rekeningnummer BE34 4263 1581 4190 van  
VLAMEF vzw, met vermelding van ‘VLAMEF lidmaatschap  
+ uw ondernemingsnummer’. U bent dan automatisch lid van  
VLAMEF. Na betaling wordt een factuur met btw overgemaakt.  
Deze bijdrage is 100% fiscaal aftrekbaar.

https://www.vlamef.be/nl/lidmaatschap-vlamef

Vlaamse Metaalfederatie voor de KMO vzw
Anspachlaan 111 B13 - 1000 Brussel - Telefoon: 02 213 74 07 - Fax: 02 400 71 26
Website: www.vlamef.be - BTW-nummer: BE0410.340.385
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