
Welkom bij ACVBIE 
Mechelen

 1 Kantooruren

ACV bouw - industrie & energie
Onder den Toren 4A
2800 Mechelen
015/71.85.30

Maandag :  9u00 - 12u30 | 13u30 - 17u00
Dinsdag :  9u00 - 12u30 | 13u30 - 17u00
Woensdag : 9u00 - 12u30 | 13u30 - 17u00
Vrijdag :  9u00 - 12h30 
Wij zijn elke vrijdagnamiddag en donderdag gesloten!

Ook via mail kan je steeds bij ons terecht: acvbie.mechelen@acv-csc.be
Bezoek ook onze website : www.acv-industrie-mechelen.be

Heb je vragen of problemen, wij helpen jou graag verder. 
Onze ACV-dienstverleners staan altijd voor jou klaar.
Na telefonische afspraak is ook een persoonlijk gesprek met één van onze 
secretarissen mogelijk.

Word lid van ACVBIE 
en haal eruit wat erin zit!

Militanten zijn werknemers uit verschillende 
bedrijven en sectoren. Ze zijn het gezicht van het 
ACV in jouw onderneming.

Onder hen ook mensen die om de vier jaar ver-
kozen worden tijdens de sociale verkiezingen. 
Samen verdedigen zij jouw belangen binnen de 
onderneming. Zo krijg je zelf rechtstreeks inspraak 
in belangrijke debatten. Ze helpen je ook graag bij 
alle vragen die je je stelt bij je werk of je loopbaan.

 3 Waarom lid worden van ACV?

ACV is de grootse vakbond van het land. Hoe meer leden het ACV heeft, hoe 
groter en sterker we staan om op te komen voor jouw rechten.

Door lid te worden, geef je ook heel concreet vorm aan solidariteit, je 
verdedigt de vooruitgang, een sterke sociale zekerheid en een sociale recht-
vaardigheid.  

Dankzij jouw lidmaatschap kan het ACV het ook opnemen voor de zwakkeren 
in de samenleving. Dit kunnen we niet alleen. Willen we goed werk leveren, 
dan hebben we militanten nodig.

 2 Wat biedt een lidmaatschap bij het ACV?

Het ACV heeft haar leden heel wat te bieden op gebied van werk en inkomen. 
Een ACV lidmaatschap is veel meer dan een veilige rugdekking bij conflicten 
met  je werkgever of de werkloosheidsverzekering.  

Om van deze voordelen te genieten betaalt elk lid een maandelijkse bijdrage 
aan het ACV. Deze bijdrage is afhankelijk van je ‘persoonlijk profiel’ (voltijds of 
deeltijds aan het werk, mindervalide, ziek, schoolverlater, werkloos,…).

Dankzij de syndicale premie wordt in de meeste sectoren uw bijdrage 
grotendeels gecompenseerd.

Als overleg niet helpt dan wordt al eens overgegaan tot actie. Als deze acties 
gepaard gaan met stakingen dan krijgen de leden (die reeds 6 maanden lid 
zijn) stakerssteun.

 4 Bij ACVBIE geniet je van veel voordelen! 

Dienstverlening op maat: Juridische bijstand en snelle juridische onder-
steuning door ervaren juristen, informatie over arbeidsduur, vakantiedagen, 
vakantiegeld, ontslag, arbeidsovereenkomst, loon- en arbeidsvoorwaar-
den, voordelen uit de Fondsen voor Bestaanszekerheid, premies, tijds-
krediet, brugpensioen, veiligheid en hygiëne, arbeidsongevallen, stress, 
beroepsziekten, ziekte en invaliditeit,…

Permanente informatie: Onze militanten en secretarissen zijn er om je vragen 
op het werk te beantwoorden en om je te ondersteunen. Onze leden worden 
permanent geïnformeerd via ledenvergaderingen, nieuwsbrieven, mailings, 
folders, brochures,... 

2-jaarlijks, na de onderhandelingen zijn er nieuwe edities van onze folders 
‘loon- en arbeidsvoorwaarden’ ter beschikking en dit voor alle sectoren. 
Deze folders geven meteen een beknopte weergave van de nieuwe cao’s.

De website www.acvbie.be werd in 2015 volledig vernieuwd. Je vindt er de 
loon- en arbeidsvoorwaarden, voordelen en premies, sectorale publicaties, 
verschillende berekeningsmodules en andere nuttige informatie. 

Exclusieve kortingen bij talrijke winkels: Naast een optimale dienstverle-
ning 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 consumenten. Dit genereert lagere prijzen en dus ook  koop-
kracht. Als wij ervoor kunnen zorgen dat onze leden 5% minder betalen aan 
de kassa van een supermarkt, dan slagen we tegelijk ook in onze syndicale 
opdracht, namelijk het verhogen van de koopkracht.

Lid zijn van ACVBIE? 
Heel voordelig!

C

C

C

ACV bouw - industrie & energie, kortweg ACVBIE is een beroepscentrale 
van het ACV en komt op voor de belangen van bijna 280.000 leden.
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Een uitgave van 
ACV bouw - industrie & energie 
Onder den Toren 4A - 2800 Mechelen 
T 015 71 85 30 
acvbie.mechelen@acv-csc.be 
www.acv-industrie-mechelen.be
www.acvbie.be

 6 Dienstverlening
 

Secretaris 
Veerle Cnop

PSC 106.02 Betonindustrie
PC 124 Bouw 

PC 327 Beschutte - en Sociale Werkplaatsen

Secretaris 
Paul Schoeters

PC 116 Chemie
PC 314 Kappers, Fitness en Schoonheidszorgen 

Klachtenbehandelaar  
Tine Loddewykx

Premies
Algemene dienstverlening 

Adm. medewerkster
Eline Debrael

Premies 
Algemene dienstverlening

Tel.: 015/71.85.33 

Gsm 0486/98.17.71

Tel.: 015/71.85.35

Tel.: 015/71.85.31

Tel.: 015/71.85.34 

Gsm: 0497/32.13.64

Meer koopkracht 
dankzij de ACVBIE-Plus kaart!

 5 Exclusieve voordelen en kortingen

Supermarkten (5% korting)
Carrefour, Collishop, ... 

Kleren & schoenen (van 5 tot 10% korting)
JBC, Brantano, Torfs, Avance, Shoe Discount, Dreamland, Dreambaby, 
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
Pearle Opticiens, Lensonline.be (tot 15% korting), ...

Giften (van 8 tot 10% korting)
BONGO, Vivabox, Cadeaubox, Gift.be, ICI Paris XL, ...

Wagen 
Cardoen, Carglass, Hertz Car Rental, DATS 24 (1,3 cent/L korting aan de 
pomp), ...

Bloemenwinkels (van 7% tot 11% korting)
Aquarelle.com, Fleurop Interflora, Walter Van Gastel, ...

Vakantie en reizen 

Vayamundo blijft de reispartner bij uitstek voor onze leden.

Van Pimperzeele Jean Baptiste
Lidnummer:  087987569

Website:    www.acvbieplus.be

LIDKAART 2015 - 2016 *

* geldig indien in orde met ledenbijdrage ACV

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.

Onze leden krijgen nog steeds 25% korting 
in de compleet vernieuwde Vayamundo-
clubs aan Zee ‘De Kinkhoorn & Ravelingen’ &  
‘Ol Fosse d’Outh’ in de Ardennen. 


