Sint-Niklaas, december 2017

Beste collega’s,
Pantone = 2995

Een nieuw jaar staat voor de deur, traditiegetrouw raden we je dan aan om je ook voor het nieuwe werkjaar lid te maken van
“De Vlaamse Dierenartsenvereniging”.
VDV is nog steeds de beroepsvereniging voor alle dierenartsen; het verdedigen van jouw belangen, daar draait het bij ons om.
Daarenboven kan je via ons genieten van talrijke voordelen en bieden we je advies op maat.
Je verenigen met gelijkgezinden, met collega’s die elkaar met respect behandelen en samenwerken, elkaar begrijpen, samen kansen
creëren en een mooie toekomst opbouwen, dat is waar we voor gaan.
Als individuele dierenarts vertegenwoordigen we je bij allerlei instanties. Geëngageerde collega’s kleine huisdierenpractici, varkensdierenartsen, pluimveedierenartsen, rundveedierenartsen, inseminatoren… vertegenwoordigen je en komen voor je op tijdens
allerlei vergaderingen en in talloze werkgroepen en dat op verschillende niveaus en zowel regionaal, nationaal als internationaal.
VDV beschikt over een volledig uitgebouwd secretariaat dat zo goed als elke werkdag geopend is tussen 9 en 12u. Op deze manier
bieden we jou, als VDV-lid, één aanspreekpunt voor al je vragen in verband met ons beroep m.b.t. wetgeving, sociale zekerheid,
fiscaliteit… Maar ook voor persoonlijk advies over contracten, tarieven, associatie, praktijkvoering … kan je bij ons terecht.
Bovenop de non-stop belangenbehartiging en elke maand een nieuw VDV-Magazine in je brievenbus, zijn er nog de vele andere
concrete voordelen van VDV-lidmaatschap die wij bedongen hebben bij onze partners.
Zw/w versie - grijswaarde = 50% zwart

Quadriverdeling blauw = 90 Cyaan en 11 Magenta

De belangrijkste daarvan zijn:
• Interessante voorwaarden bij de incassodiensten van TCM Belgium
• Kortingen op het Volvo gamma exclusief bij Volvo D’Hondt NV
• Twee verschillende tankkaarten
• uiterst competitieve verzekeringspremies via verzekeringskantoor Triumfinance-Schoofs
• 3 gratis Vetstream diensten naar keuze (begin 2018 ook module ‘Bovis’)
• Korting bij gerenommeerde congressen (oa. BSAVA, VK (meer dan 300€ korting) en Voorjaarsdagen, NL)
• Korting op bijscholingen (oa. 10% korting op Neo Animalia en op Vzw Practische Bijscholing voor Dierenartsen)
• sterk verlaagde tarieven voor huur/ aankoop van elektronische betaalterminals bij Easy Payment Services
• Via VDV, deskundig advies van onze partners Federatie Vrije Beroepen/ Unizo, SBB Accountants & Adviseurs en Zenito
• Het gratis plaatsen van zoekertjes of vacatures op onze website en in het VDV-Magazine
• 50% korting op het bestellen van vaccinatie- en gezondheidsboekjes
• 25% korting op een abonnement op “Plumb’s  Veterinary Drugs”
• Gratis toegang tot het online bijscholingsplatform van The World Continuing Education Alliance
• gratis abonnement op de digitale “Veterinary Team Brief”
• …
Aarzel dus niet en word snel lid. In bijlage vind je de tarievenlijst.
Het VDV bestuur
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VDV ledenbijdrage 2018
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Zw/w versie - grijswaarde = 50% zwart
Quadriverdeling blauw = 90 Cyaan en 11 Magenta

*Voor gehuwden, associaties: Iedere dierenarts moet lid zijn om van alle VDV diensten te kunnen genieten.

Excl BTW

Incl BTW

1 dierenarts

€ 360

€ 435,60

2 dierenartsen*

€ 500

€ 605

€ 660 + € 220
per bijkomende collega

€ 798,60 + € 266,20
per bijkomende collega

Promotie 2013

€330

€ 399,30

Promotie 2014

€ 275

€ 332,75

Promotie 2015

€ 215

€ 260,15

Promotie 2016

€ 150

€ 181,50

Promotie 2017

€ 75

€ 90,75

Promotie 2018

GRATIS op aanvraag

GRATIS op aanvraag

Studenten

GRATIS op aanvraag

GRATIS op aanvraag

Leden op pensioen

GRATIS op aanvraag

GRATIS op aanvraag

3 of meer dierenartsen*
Voordeeltarieven

Een factuur wordt je bezorgd na het registreren van jouw betaling
door overschrijving van het juiste bedrag
op het rekeningnummer IBAN BE37 2930 1379 0728 (BIC GEBABEBB).
Als referentie graag je BTW-nr vermelden!
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