
18.03.2019: ACV Boom en ACV Puurs verhuizen naar Willebroek!

Op maandag 18 maart 2019 verhuizen de ACV-medewerkers van 
ACV Puurs en ACV Boom naar een nieuw kantoor in Willebroek.

Met deze grote investering en de ‘fusie van 2 kantoren’ wil ACV provincie Antwerpen 
tegemoetkomen aan de verwachtingen van haar leden: een ruim, modern kantoor dat 
goed bereikbaar is, met een uitgebreid team aan medewerkers en met voldoende mo-
gelijkheden om leden op afspraak te ontvangen!

We zetten voor jou alles even op een rijtje:

Definitieve sluiting 
van de kantoren 
Boom & Puurs!

Belangrijk: het nieuwe 
kantoor vervangt de kan-
toren in Puurs (Klein-
Brabant-Vaartland) en 
Boom (Rupelstreek).  

Brievenbussen?
U kan ons netwerk aan 
witte brievenbussen te-
rugvinden op 
www.acv-antwerpen.be

Principes van de nieuwe 
dienstverlening ACV Willebroek
1° We gaan bij ACV Willebroek, voluit  op af-
spraak werken!  Zo hoef je niet nodeloos te 
wachten en kunnen onze dienstverleners de no-
dige tijd en expertise inzetten voor jouw vraag of 
dossier.  Bel voor een afspraak via 015/45.46.47 
of maak een afspraak aan het onthaalloket!

Daarnaast is ons onthaalloket open, ENKEL 
voor vragen die snel en vlot behandeld kunnen 
worden.

2°  Bij ACV Willebroek kan je terecht zonder af-
spraak tijdens de daarvoor voorziene ‘full ser-
vice’-openingsuren: onthaal + alle beschikbare 
loketten zijn dan geopend!  

3° Inloggen met een e-ID op ‘Mijn ACV’ opent de 
deur naar informatie op maat.  Zo kan je als lid je 
persoonlijke dossier consulteren en zelf wijzi-
gen  als  dat nodig is.  Je vindt ‘Mijn ACV’ via de 
groene tab bovenaan www.acv-antwerpen.be. 

Meer informatie?

Voor meer informatie, ga zeker een 
kijkje nemen op www.acv-antwerpen.
be of neem contact op met ons con-
tactcenter: 015/45.46.47! 

Dienstverlening en 
openingsuren van het nieuwe 
ACV-dienstencentrum Willebroek

Hoe geraak ik bij ACV 
Willebroek?  Routes?  
Schalkstraat 2B – 2830 Willebroek.  
Kort: “Aan de overzijde van het Fort van 
Breendonk”, “vlakbij de verkeerswisse-
laar A12 – Rijksweg (N16)”, “vlakbij 
zwembad ’t Dolfijntje”, “overzijde be-
graafplaats van Willebroek”, “over de 
Hand Car Wash” in Willebroek!

Vanuit Puurs (station Puurs): 
Auto: neem de rijksweg Temse/
Breendonk/N16, passeer de carpool-
parking van Puurs en vervolg richting 
centrum van Willebroek (N183), sla na 
500m linksaf naar de Scheldelaan, 
neem na 34m een flauwe bocht naar 
links, je vindt ACV Willebroek (Schalks-
traat 2B, Willebroek) aan de rechter-
kant!
Bus: de hele dag door rijden er bussen 
tussen Halte Puurs station en Halte Wil-
lebroek Schalkstraat.  Zie lijn Puurs-
Brussel (260)

Vanuit Boom (Rupelstreek)?
Auto (8 minuten en 6km): ga naar de 
A12, neem afrit 7 Breendonk vanaf de 
A12, ga verder op de Rijksweg/N183 en 
sla af naar de Schalkstraat 2B in Wille-
broek.

Bus: (start: stopplaats E. Vandervel-
destraat, Boom): elke 16 minuten is er 
bus die richting de Schalkstraat 2B (Wil-
lebroek) rijdt.  Lijn 258 en 460: 12 haltes.

Fiets (15 minuten of 4,7 km): rij rich-
ting Fort van Breendonk, via de Dender-
mondsesteenweg en sla rechtsaf naar 
de Scheldelaan.  
650 m verder zie 
je ACV Wille-
broek liggen.


