De VDV zet zich dagelijks in voor je sector. Haar leden rekenen daar immers op.
Sommige problemen en ook opportuniteiten overstijgen evenwel de specifieke dierenartsensector. Op dat moment
loont een samenwerking met De Federatie Vrije Beroepen, op haar beurt aangesloten bij UNIZO, de Unie van
Zelfstandige Ondernemers. Met die extra steun, deskundigheid en actie van de Federatie Vrije Beroepen en UNIZO
wordt VDV sterker. 126 sectororganisaties vonden al de weg naar UNIZO, waarvan 30 aangesloten zijn bij
de Federatie Vrije Beroepen.
Nu reeds doet VDV een beroep op ons, ons kennisnet en onze studiedienst voor lobbywerk, voor juridisch advies, voor
advies over perscommunicatie en voor relevante artikels in het VDV-Magazine. Maar ze zoeken ook kennisdeling als het
gaat om gemeenschappelijke beleidsdossiers.
Kortom: De Federatie Vrije Beroepen en UNIZO zijn nooit ver weg en dringen door tot in je praktijk.
Federatie Vrije Beroepen /UNIZO biedt aan VDV-leden 15% korting
op het lidmaatschapsbedrag van 195€* excl. btw.

Als ondernemer heb je 101 redenen om te kiezen voor een
UNIZO/ Federatie Vrije Beroepen lidmaatschap. Enkele daarvan zijn:
10 % korting op uw factuur bij Proximus
20 % korting op een alarminstallatie bij G4S en 1 jaar gratis meldkamer
100€ korting op uw betaaloplossing bij CCV (betaalterminals)
Gratis aanmanings- en incassoservice
10 % korting op de aanvraag van handelsrapporten bij Graydon
korting op de administratiekosten bij de aanvraag van ecocheques bij Sodexo
korting op de administratiekosten bij de aanvraag van maaltijdcheques bij Sodexo
10% korting op de Syntra georganiseerde korte opleidingen
Legal scan: screenen door een advocatenkantoor van contracten met max 10 blz, aan een ledenprijs van 75 euro
275 gratis modelbrieven – en contracten
voordelige juridische bijstand
gratis persoonlijk advies 24/24 via de UNIZO ondernemerslijn
toegang tot de opleidingen van de ondernemersacademie
onbeperkt toegang tot het UNIZO kennisnet
ontvangen van maandelijks ZO magazine, maandelijkse ZO adviesbrieven en –gidsen
…

Voor meer info over de voordelen van lidmaatschap van UNIZO en Federatie Vrije Beroepen,
surf naar http://www.unizo.be/ledenvoordelen-en-kortingen
(*Vanaf 10 medewerkers en actieve vennoten bedraagt het lidgeld 395€. Vanaf 20 medewerkers/ vennoten is het lidgeld 495€)

Uw voordeel: 15% korting op het lidmaatschapsbedrag!
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