
doen op de buitendienst van
Metaalunie. Elk lid heeft een
vaste buitendienstledenadviseur
die u met raad en daad terzijde
staat. Voor vragen over scholing
en opleiden zijn er de coördina-
toren 'arbeidsmarkt en beroeps-
onderwijs'. Natuurlijk staat ook
de deur van het Metaalunie-
kantoor in Nieuwegein altijd
voor u open.

Individuele belangenbehartiging

Bij Koninklijke Metaalunie
werkt een uitgebreid team van
ervaren adviseurs, die u zonder
extra kosten kunnen adviseren
over alle mogelijke zaken. Van
de keuze voor een bepaalde
rechtsvorm tot het begeleiden
van een vergunningaanvraag:
de specialisten van Metaalunie
staan voor u klaar.

Sociaaljuridisch advies
• Arbeidsvoorwaarden, arbeids-

verhoudingen
• Functie-indelingen en belo-

ningen
• Ontslagvraagstukken
• (cao- )bedrijfstakregelingen
• Ondernemingsraad/perso-

neelsvertegenwoordiging
• Sociale verzekeringen

Bedrijfsjuridisch advies
• Algemene voorwaarden
• Contraeten
• Intellectueel eigendom
• Faillissementen
• Huur
• Incasso
• Aansprakelijkheidsvraagstuk -

ken
• Geschillenbegeleiding

Bedrijfseconomisch en fiscaal
advies
• Salaristabellen
• Kostprijsberekeningen
• Financiering en kredieten
• Aan- en verkoop van bedrij-

ven
• Overleg met accountants
• Rechtsvormkeuze van onder-

neming
• Bedrijfsopvolging! -overdracht

Bestuursrechtelijk advies
• Milieuvraagstukken
• Arbozaken
• RI&E
• Ruimtelijke ordening

Ook voor zaken als scholing,
Europese regelgeving en nieuwe
technologieën kunnen leden bij
Metaalunie terecht.

Deskundigen staan voor u klaar
Telefonisch contact opnemen
met onze adviseurs kan altijd,
maar soms is persoonlijk contact
gewenst. Dan kunt u een beroep

arbozorg, incasso, cursus-
sen & trainingen, verzeke-
ringen (MEVAS),verbetereu
bedrijfsvoering (PKM).en
rechtsbijstand. Maar ook
Korting op tanken, bedrijfs-
kleding en postverzending is
mogelijk. Door slim gebruik
te maken van deze kortin-
gen verdient u al snel de
contributie terug!



Ledertvoordelen zijn afspraken en
C;;"veJ;'eenkomstendie Koninklijke
,Metaälunie voor u als lid heeft
gemaaktmettoonaangevende
partners. Dit betekent dat u tegen
gereduceerde tarieven en aantrek-
kelijke voorwaarden veel verschil-
lende diensten en producten kunt
afnemen. Hiermee realiseert u
niet alleen een stuk ontzorging,
"maar u kunt uw contributie zelfs
geheelof gedeeltelijk terug ver-
dienen. Daarnaast hebben wij
speciale ledenvoorzieningen bin-
nen de eigen organisatie.

Hier treft u slechts een overzicht
aan, er zijn er meer. Deze vindt u
op www.metaalunie.nl > Leden-
voordeel. Er komen regelmatig
nieuwe Ledenvoordelen bij, dus
het loont de moeite regelmatig
onze website te bezoeken.

Begin nu direct met besparen!

konin~etaalun'e

Metaalunie Ledenvoordeel
Daar wordt u wijzer van
Voordelige bedrijfskleding
Initial verhuurt en onderhoudt onder meer bedrijfskleding,
toiletgroepdiensten, schoonlooprnatten en linnengoed.
Daarnaast wordt een assortiment hygiëne- en veiligheids-
accessoires en (sanitaire) disposables aangeboden.
Voor Metaalunieleden gelden gunstige (prijs)condities.

Kortingen tot wel 60% op koerier- en expressdiensten
TNT Express is leverancier van koerier- en expressdiensten,
voor zowel pakketten als pallets. U kunt gebruikmaken van
alle diensten: 'sameday', 'nationaal' en 'internationaal'. Af-
hankelijk van de dienst, het gewicht, formaat, volume en de
bestemming geldt voor u een korting tussen 30 en 60%.

Brandstofbesparing tot 11 eurocent per liter
Metaalunie heeft met Esso en Q8/Tango overeenkomsten
afgesloten, waarin is geregeld dat u een substantiële korting
krijgt tot wel Ll eurocent (inclusiefbtw) per liter op de dag
adviesprijs van benzine, diesel en lpg. Geldig bij in totaal
bijna 600 bemande of onbemande tankstations.

Kortingen tot wel 30% op telefonie
Metaalunie heeft een contract gesloten met MBCen Dekatel
voor zowel mobiele als vaste telefonie. Op standaard KPN-
tarieven voor mobiele telefonie wordt 10%korting gegeven.
Daarnaast geldt een eenmalige bonus van € 270,-. De tarie-
ven voor vaste telefonie zijn 10-30% lager dan de standaard
KPN-tarieven.

Premiekorting tot 50% op verzekeringen
MEVASbiedt een compleet pakket op het (mkb) metaal
gerichte verzekeringen op het gebied van schade-, zorg- en
inkomensverzekeringen. Door collectieve inkoop worden
concurrerende premies en ruime voorwaardenbedongen,
met premiekortingen die kunnen oplopen tot 50%. Enkele
voorbeelden zijn Kredietverzekering MEVASen Verzuimver-
zekering MEVAS.

Afval inzamelen 20% goedkoper
Afvalverwerkingsbedrijf SITAbiedt Metaalunieleden korting
op het inzamelen, bewerken, recyclen en/of verwerken van
afval. Voor Metaalunieleden geldt een korting van 20% op
de standaardtarieven. Een gratis afvalscan levert efficiency-
verbeteringen op. I

Kantoorartikelen voor de helft van de prijs
Lyreco levert kantoorartikelen in de ruimste zin van het
woord. U krijgt korting van 50% op de bruto prijzen van de
hardlopende artikelen en 40% op de brutoprijzen van de
overige artikelen. Verzenden is gratis.

http://www.metaalunie.nl


Gunstige inkoop energie
Metaalunie onderhandelt voor haar
energiecollectieven via Hellemans
Consultancy met alle leveranciers
om voor de leden een goed aanbod te
~krijgen. Voor gas en elektriciteit wor-
den voor groot- en klein verbruikende
leden met verschillende leveranciers
meerjarige prijs en conditie afspra-
ken gemaakt.

Kredietbemiddeling tegen
gereduceerde tarieven
Credion is gespecialiseerd in on-
afhankelijke kredietbemiddeling.
Zij verstrekt zelf geen krediet maar
bemiddelt tussen klant en bank.
Credion kent alle partijen in de markt.
U kunt tegen gereduceerde tarieven
gebruik maken van deze dienstver-
lening. In principe geldt 'no cure no
pay', al kan in bepaalde gevallen een
minimumtarief gelden.

Rechtsbijstand op maat
Metaalunie Rechtsbijstand biedt juri-
dische dienstverlening gericht op de
mkb-ondernemer. De diensten wor-
den tegen gereduceerd tarief aange-
boden. Wie in een gerechtelijke pro-
cedure verzeild raakt, kan met een
zaak met een belang tot € 25.000,-,
meestal worden begeleid door
één van de eigen specialisten van
Metaalunie Rechtsbijstand.

Een zorgeloze bedrijfsoverdracht
Metaalunieleden die hun bedrijf wil-
len verkopen, of overdragen aan hun
kinderen of medewerkers, kunnen
met aantrekkelijke voorwaarden voor
advies en begeleiding terecht bij de
adviseurs Bedrijfsoverdrachten van
de-ajdeling Ledenadvies.

"~
Kosteloze risicoinventarisatie
Met de RIEMetaalbewerking kunnen
ondernemers zelf de risico-inventa-
risatie en -evaluatie (RIE) voor hun
bedrijf uitvoeren. U kunt kosteloos
gebruik maken van de RIE Metaal-
bewerking.

Gratis advies over octrooien
U kunt voor informatie en advies
over de soorten octrooibescher-
ming allereerst kosteloos terecht bij
Metaalunie. Concrete vragen over het
beschermen van een vinding of over
octrooiliteratuur worden voorgelegd

NL. Voordat u een
aanvragen, kunt u door

een 'lightversie' van
, laten ver-

Begin nu direct met besparen en kijk op
www.metaalunie.nl >Ledenvoordeel.

Betaal niet teveel voor
incassoservice
In aanvulling op de reguliere dienst-
verlening van Metaalunie kunt u
tegen aantrekkelijke tarieven de in-
casso van vorderingen uit handen
geven aan Metaalunie Rechtsbijstand.

15%korting op
salarisadministratie
ADP ontwikkelde speciaal voor het
mkb 'Easypay'. Naast de salarisver-
werking legt dit systeem een koppe-
ling met de financiële administratie
en worden salarisoverzichten digitaal
gearchiveerd. Metaalunieleden profi-
teren van een korting die kan oplo-
pen tot 15% op de tarieven van ADP.

Gratis digitale versie
NENMachinebouw
De digitale versie van NENMachine-
bouw inzien is voor Metaalunieleden
gratis. NEN brengt 6 maal per jaar
NENMachinebouw uit. Leden krijgen
25% korting op een abonnement op
NENMachinebouw in hard copy.

Toegespitste trainingen en
adviezen
PKM is een adviesbureau voor het
mkb-metaal en technische bedrijven
en levert advies, verbetertrajecten en
trainingen over o.a. lean produceren,
technologie, personeel en organisatie,
kwaliteit, ARBO, duurzaamheid, vei-
ligheid en financieel beheer.

Kennis over aluminium
Metaalunieleden kunnen met 20%
contributiekorting lid worden van
het kennis-en informatiecentrum
Aluminium Centrum. U kunt deelne-
men aan cursussen en trainingen en
krijgt toegang tot bijeenkomsten, on-
derzoeksresultaten, etc.

ICT-diensten met 25% korting
Metaalunieleden krijgen 25% korting
op het complete IS.nl pakket aan in-
ternettoegang, netwerk- en webhos-
tingdiensten.

7%korting op aanpak verzuim
ArboNed helpt verzuim te verlagen
en laag te houden door actieve ver-
zuimbegeleiding en -beheersing. Ar-
boNed biedt een korting van 7% op de
verzuimpakketten en 7,5% op losse
diensten.

Beursreizen met 5%korting
TradeFairs organiseert vanaf Schip-
hol en Antwerpen Airport dagchar-
ters naar relevante en belangrijke in-
ternationale vakbeurzen. U krijgt 5%

. de reissom.

Kosteloos advies over
buitenlandse markten
Voor een aantal belangrijke landen
heeft Metaalunie steunpunten. Deze
steunpunten hebben export-consu-
lenten die kosteloos eerstelijns ad-
vies geven over het zakendoen in een
bepaald land. Ook voeren zij markt-
onderzoeken uit of selecteren ze
partners met 10% korting.

Gratis telefonische voorlichting
over werken in Duitsland
Stichting Nedubex is het steunpunt
Duitsland voor fiscaal! juridische en
bouwtechnische vragen bij het uit-
voeren van (bouw)werkzaamheden
in Duitsland. U kunt kosteloos tele-
fonische voorlichting krijgen over de
hoofdlijnen van de risico's, wetten
en regelingen bij het grensoverschrij-
dend werken in Duitsland. Ook is
er een basisopleiding bestaande uit
begeleiding van maximaal 15 uren
waarop u 20% korting ontvangt.

Honderden euro's voordeel bij
exporttrainingen
Fenedex geeft onder andere export-
opleidingen en -trainingen. U kunt
deelnemen aan alle activiteiten tegen
het Fenedex-ledentarief, dat scheelt
soms honderden euro's.

Gratis telefonisch advies over
merkenbescherming
Metaalunie heeft een overeenkomst
met het Nederlandsch Octrooibureau
(NLO). Het NLO is gespecialiseerd in
het Intellectueel Eigendom waar-
onder het deponeren van merken.
Merkgemachtigden adviseren gratis
telefonisch over merkenrechtelijke
kwesties en voeren zo nodig een in-
takegesprek. Op aanvullende dienst-
verlening krijgt u een aanzienlijke
korting op de standaard tarieven.

25% korting op lidmaatschap
Bouwen met Staal
Metaalunieleden kunnen met 25%
korting op de contributie, lid worden
van Bouwen met Staal. U kunt deel-
nemen aan cursussen en opleidingen
gericht op gebruik van staal in de
bouwen krijgt toegang tot avondses-
sies en symposia.

10%korting op actuele NEN
normen
Met NEN Connect beschikt u 24/7 op
elke locatie met internetverbinding
over de meest actuele normen. U
krijgt 10% korting op de tarieven ge-
durende de looptijd van de licentie.

http://www.metaalunie.nl

