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 1. Indexering lonen vanaf 1 mei 2016

Door de opheffing van de blokkering van de index, kunnen de lonen van de 
werknemers van de Petroleum sector opnieuw op 1 mei 2016 geïndexeerd 
worden.

Minimumuurloon vanaf 1 mei 2016

Hulpwerklieden € 18,8860

Schoonmakers-Kantinewerkers € 18,8860

Geoefende werklieden A € 19,6139

Geoefende werklieden B € 19,8797

Geschoolde werklieden 2de cat. € 20,1645

Autobestuurders € 20,9153

Geschoolde werklieden 1ste cat. € 20,9153

Geschoolde werklieden vliegveld € 20,9153

Meer dan geschoolde werklieden € 21,7124

Raffinagepremie

Raffinagepremie 1:    € 0,9070

Raffinagepremie 2:    € 0,2521*

* Premie voor de arbeiders van technische afdelingen ruwe aardolie 
die geen recht hebben op raffinagepremie 1.

Ve
ra

nt
w

oo
rd

el
ijk

e 
ui

tg
ev

er
: S

te
fa

an
 V

an
th

ou
re

nh
ou

t, 
Tr

ie
rs

tr
aa

t 3
1,

 1
04

0 
Br

us
se

l.



Opgelet!
De actuele kortingen vindt u op de website www.acvbieplus.be. Om te kunnen genieten van deze voor-
delen moet je je eerst registreren op www.acvbieplus.be. Nog niet geregistreerd? Doe het vandaag nog! 
Bekijk de kortingsprocedures op de website alvorens uw korting te verzilveren. 

Meer koopkracht 

dankzij de ACVBIE-Plus kaart

 2. Exclusieve voordelen en kortingen voor leden van ACVBIE
 
Naast een optimale dienstverlening willen wij onze leden belonen voor hun lidmaatschap door nog iets 
extra te geven op gebied van koopkracht. Met de ACVBIE-Pluskaart verenigen wij onze leden als consu-
menten. Dit genereert lagere prijzen en dus ook meer koopkracht bij:
Supermarkten (5% korting)
Carrefour, ...
Kleren & schoenen (van 5 tot 10% korting)
JBC, Brantano, Torfs, Avance, Shoe Discount, Maasmechelen Village, Hunkemoller, ...
TV, Hifi, Video & Electro
Alle grote merken in video, audio, kleine en grote huishoudapparaten tot 30% korting en tot 17% korting 
bij Apple Online Store, ...
Daguitstappen en attractieparken (tot 30% korting)
Walibi, Aqualibi, Plopsa Coo, Efteling, Toverland, Plopsa Indoor, SeaLife, Aquatopia, Domaines des grottes 
de Han, Snowworld, Océade, Bellewaerde, Zoo Antwerpen en Planckendael, ...
Bioscooptickets (tot 25% korting)
Kinepolis, UGC, Utopolis, Imagix, ...
Restaurants (tot 10% korting)
Lunch Garden, Pizza Hut, ...
Lenzen, monturen en glazen (tot 15% korting)
Pearle Opticiens, Lensonline.be, ...
Cadeaubonnen (van 5 tot 10% korting)
ColliShop, DreamLand, Dreambaby, BONGO, Vivabox, Cadeaubox, 
Gift.be, ICI Paris XL, ...
Wagen 
Cardoen, Carglass, Hertz Car Rental, DATS 24 (korting aan de pomp), ...
Bloemenwinkels (van 7% tot 11% korting)
Aquarelle.com, Fleurop Interflora, Walter Van Gastel, ... 
Vakantie en reizen 

Van Pimperzeele Jean Baptiste
Lidnummer:  087987569

Website:    www.acvbieplus.be

LIDKAART 2015 - 2016 *

* geldig indien in orde met ledenbijdrage ACV

ACV bouw - industrie & energie, kortweg ACVBIE is een beroepscentrale 
van het ACV en komt op voor de belangen van bijna 265.000 leden.

Vayamundo blijft de reispartner bij uitstek voor onze leden. 
Zij krijgen nog steeds 25% korting in de compleet vernieuwde 
Vayamundoclubs aan Zee ‘De Kinkhoorn & Ravelingen’ &  ‘Ol Fosse 
d’Outh’ in de Ardennen. 

Naast deze korting, zijn er ook voordelige georganiseerde groepsreizen in het buitenland. Onze leden 
krijgen 7% korting op de reizen van: Jetair (behalve Disneyland, Jetairfly), Vip Selection, Thomas Cook 
(behalve vluchten apart), Pegase, Diederik Reizen, Pam Vermeulen, Voyages Léonard, Expair Tours, 7Plus, 
CroisiEurope, USA Travel, Sunny Cars.


