METAAL INFO: ecocheques en ledenvoordeel VLAMEF
Geachte Collega,

Graag geven wij u mee dat er deze maand ecocheques moeten toegekend worden aan de
werknemers onder paritair comité 111. Het gaat over de toekenning van recurrente ecocheques
voor 250,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde arbeiders. De referteperiode loopt van van
01.10.2020 tot 30.09.2021. Deeltijdsen worden pro rata berekend.
Een ondernemingsCAO kan ten laatste op 30.09.2020 (of een later overeengekomen datum met
de vakbondsafvaardiging) voorzien in een alternatieve en equivalente invulling van de
ecocheques. In ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging die geen CAO sluiten, is de
goedkeuring van het paritair comité nodig.
Sinds dit jaar dienen de ecocheques 100% elektronisch besteld te worden.
VLAMEF heeft vorig jaar de markt geanalyseerd en gekozen om hiervoor samen te werken met
Monizze. Monizze is de enige 100% Belgische én 100% elektronische uitgever van onder
andere eco-, maaltijd- en cadeaucheques die dagelijks meer dan 45.000 werkgevers en 500.000
gebruikers bedient.
Monizze biedt:






Een vaste én duurzame prijszetting (dus geen percentage op de ecocheques)
Géén wachtlijn of keuzemenu bij contactname
Een volledige ontzorging voor de zaakvoeder en/of HR-afdeling (inclusief de overstap
naar Monizze).
Een aanpak op maat van de Belgische KMO
Meer voordelen voor de werknemers door onze innovatieve APP. Neem hier gerust
een kijkje

VLAMEF-leden genieten, boven op de competitieve voorwaarden van Monizze, ook exclusieve
kortingen op Monizze ecocheques.



De eerste Monizze kaart per werknemer is GRATIS
Overige éénmalige kosten zijn eveneens GRATIS

Let op! Dit voorstel is beperkt geldig tot en met eind 2021
Nog geen lid van VLAMEF? Klik hier voor de modaliteiten om lid te worden.

Als u van dit interessante aanbod wenst te genieten of voor een vrijblijvende offerte, neem dan
contact op met het VLAMEF-secretariaat op info@vlamef.be.

Uw lidgeld is direct terugverdiend !
In de hoop u hiermee van dienst te zijn geweest, verblijf ik inmiddels,
Met vriendelijke groeten,
Johan VAN BOSCH
Algemeen Secretaris
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