
Bouwondernemers als u verdienen meer. U hebt recht op correct en helder advies.  

Op steeds de meest actuele informatie. Dankzij het netwerk van 8.000 collega’s achter u,  

wint u altijd. Want Bouwunie en UNIZO zorgen dat de bouw werkt.

UW EXPERTS TER ZAKE

U hebt geen batterij adviseurs, juristen en 

fiscalisten in huis. Aan vragen nochtans 

geen gebrek. Daarom staan de experts van 

Bouwunie & UNIZO elke dag voor u klaar. 

U doet als lid steeds gratis beroep op de 

Bouwunie Adviesdienst. Al uw adviseurs 

verzameld op één plek. Handig toch?

Zoekt u een advies- 
en dienstenpakket 
op maat van uw 
bouwbedrijf?
Dan is Bouwunie, de unie van het KMO-bouwbedrijf,

uw ideale partner. Samen met UNIZO versterken 

we u en uw bedrijf elke dag opnieuw.

UW PERSOONLIJKE BODYGUARD

In het overleg met ministers, vakbonden en 

alle andere instanties zijn Bouwunie & UNIZO 

uw stem. Uw administratieve rompslomp 

verhelpen, uw oneerlijke concurrenten 

bestrijden, uw verzoening begeleiden,... 

Dagelijks leggen we concrete voorstellen 

op tafel bij de overheid. Hebt u individuele 

problemen met vakbonden? Ook dan komen 

we graag tussenbeide.

U BENT ALTIJD UP-TO-DATE

U hebt weinig tijd. Maar u blijft graag op de 

hoogte. Bouwunie geeft u de belangrijkste 

headlines en wijzigingen van wetgevingen. 

Alle andere essentiële informatie voor uw 

sector krijgt u van zodra deze beschikbaar is. 

Zo mist u niets.

EEN UITGEBREID NETWERK   
VOOR U OM IN TE GROEIEN

Bouwunie & UNIZO brengen ondernemers 

samen om hen te informeren. Vaak de eerste 

stap richting een duurzame samenwerking 

met andere leden. Het aanbod is haast  

onuitputtelijk. Infosessies, seminaries, 

opleidingen, evenementen, webinars en 

werfbezoeken. U neemt als lid gratis deel. 

Of u geniet van een stevige korting.

MAAK DEEL UIT 
VAN DE COMMUNITY

Maak uw onderneming gratis bekend op 

www.vinduwaannemer.be. Zo vinden 

maandelijks meer dan 10.000 bezoekers 

snel de weg naar uw bedrijf. Ook op 

Facebook, Twitter en Linkedin volgt u 

Bouwunie op de voet, en houdt u contact 

met collega’s.

Helemaal overtuigd? Ontdek op de achterzijde hoeveel uw lidgeld bedraagt.

GEBRUIK TOOLS OM 
EFFICIËNTER TE ONDERNEMEN

Bouwunie is elke dag in de weer om u 

gemakkelijker te laten ondernemen. U 

gebruikt onze handige tools om effectief 

tijd te winnen. Op zoek naar een model-

brief of een risico-analyse? Download 

via www.bouwunie.be onmiddellijk uw 

exemplaar. Exclusief en gratis voor u als lid. 

In samenwerking met



“ Eén lidmaatschap 
voor twee sterke 
organisaties.”

Uw bedrijf bestaat uit Tarief 2020 (excl. btw)

Zelfstandige of starter €206

1 tot 4 werknemers €270

5 tot 9 werknemers €440

10 tot 17 werknemers €830

18 tot 24 werknemers €1.290

25 tot 37 werknemers €1.905

38 tot 49 werknemers €2.650

50 tot 62 werknemers €3.410

63 tot 74 werknemers €4.140

75 tot 87 werknemers €4.940

88 tot 99 werknemers €5.630

100 tot 149 werknemers €7.535

150 of meer werknemers €10.050

Word nu lid!
Het aantal werknemers in uw firma bepaalt uw 

ledenbijdrage. Zelfstandigen en starters genieten 

van het laagste tarief. U bent lid van Bouwunie en 

UNIZO tot 31/12/2020. 2 voor de prijs van 1 dus. 

Het lidgeld is 100% fiscaal aftrekbaar. 

De BTW recupereert u ook volledig.

Bouwunie verwerkt uw persoonsgegevens met het oog op leden- of prospectenbeheer. Indien u dit niet wil, volstaat een mail naar privacy@bouwunie.be. U kan uw gegevens inkijken en laten aanpassen via een eenvoudig verzoek, mét bewijs van identiteit, 
aan Bouwunie, Maria-Theresialaan 35 1800 Vilvoorde of via privacy@bouwunie.be. Met vragen of klachten over gegevensverwerking kan u terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Het algemeen beleid vindt u uitgelegd op onze website, www.bouwunie.be. 

Maak uw keuze

  Ja, ik wil lid worden, ik heb werknemer(s), en ontvang een factuur    

     voor het bedrag van euro excl. btw om m’n lidgeld over te maken

  Ik ben starter | (vermoedelijke) datum van oprichting          /          /

  Ik wil meer informatie ontvangen per post

  Ik wil gecontacteerd worden om m’n vragen te beantwoorden 

     Ik ben het best bereikbaar tussen                 uur en uur

Datum          /        /  

Handtekening

Ja, ik word lid. Of ik ontvang graag meer informatie.
Ingevuld terugsturen per post naar Bouwunie vzw, Maria-Theresialaan 35, 1800 Vilvoorde  

of per fax op 02 253 07 45 of per e-mail naar info@bouwunie.be. Of surf naar www.bouwunie.be/lidworden 

om direct lid te worden. Nog een vraag? Bel op 02 588 11 00.

Bedrijf / organisatie

Contactpersoon

Adres

Tel       Fax 

GSM       NACE-code

BE-nummer

E-mail


