4 maanden
voor slechts

€ 25,WORD NU
ZZP LID!

ALS ZZP’ER IN DE BOUW STA
JE STERKER
Zzp’er in de sector bouw? De FNV is er ook voor jou! Met ruim
1,1 miljoen leden zijn wij de grootste vakbond van Nederland.
De FNV komt op voor alle werkenden in Nederland, dus ook
voor zzp’ers.

12 GOEDE REDENEN OM LID TE
WORDEN VAN FNV BOUW
Speciaal voor zzp'ers hebben wij een uitgebreid informatie- en
dienstenpakket.
1 PERSOONLIJK ADVIES

4 TRAINING

Onze medewerkers staan vijf dagen

Als zzp’er ben je behalve vakman of

in de week voor je klaar om jou te

vakvrouw ook ondernemer. Om je daarbij

informeren over offertes, facturen,

goed te ondersteunen, organiseert

aanmaningen, contracten met leveran-

FNV Bouw trainingen. Daarin leer je

ciers, samenwerken of over jouw pensi-

bijvoorbeeld een offerte en factuur op te

oen. Of wat je moet doen als een

stellen en hoe je kunt voorkomen dat er

factuur niet op tijd wordt betaald.

een juridisch geschil ontstaat met jouw
opdrachtgever. Ook partners zijn welkom.

2 RECHTSBIJSTAND

Na de training ontvang je alle adviezen

Ondanks goede afspraken met jouw

en tips verzameld in een handboek.

opdrachtgever, kan er toch een
probleem ontstaan. Dan kan één van

5 ADMINISTRATIE

onze juristen voor jou bemiddelen,

Als lid van FNV Bouw kun je de admini

zonder de zakelijke relatie met jouw

stratie van je onderneming (helemaal

opdrachtgever te verstoren. Maar

of gedeeltelijk) laten verzorgen. FNV

indien nodig starten we een juridische

Bouw heeft hiervoor samenwerking

procedure, desnoods via de rechter.

gezocht met Artlupa.

3 BETAALBARE VERZEKERINGEN

6 VOL VCA-DIPLOMA

Het is voor zzp’ers soms lastig om een

FNV Bouw verzorgt in samenwerking

goede en betaalbare verzekering af te

met SOMA bedrijfsopleidingen een VOL

sluiten voor aansprakelijkheid of

VCA-cursus voor zzp’ers (e-learning of

ziektekosten. Als lid kun je gebruik

klassikaal). De Dutch Learning Company

maken van een aantal betaalbare

(DLC) geeft FNV-leden 10% korting op

verzekeringen.

de e-learning module van VOL VCA. Bij
beiden organisaties zijn de diploma’s
en veiligheidspassen 10 jaar geldig.

7 HAAGSE LOBBY

jouw sector. Zo ben je altijd op de

Problemen waar alle zzp’ers tegenaan

hoogte wat er speelt. Ook op onze

lopen, brengen wij onder de aandacht

website fnv.nl vind je veel informatie.

bij politieke leiders in Den Haag. Denk
aan een betaalbare arbeidsongeschikt-

10. VEILIGHEIDSAPP EN ANDERE

heidsverzekering voor zzp’ers of goede

PRODUCTEN & DIENSTEN

tarifering. Ook lobbyen wij in Den Haag

FNV sector Bouw ontwikkelt specifieke

voor het behoud van de zelfstandigen-

producten en diensten voor de bouw.

aftrek en het lage btw-tarief.

Zo hebben wij diverse apps ontwikkeld
en in ontwikkeling op het gebied van

8 LEDENKORTINGEN

veiligheid, arbo en cao. Kijk op

Met jouw ledenpas heb je recht op

fnvbouw.nl/apps

exclusieve kortingen op allerlei
producten, diensten en uitjes. Wil je

11. INVLOED OP CAO’S IN DE BOUW

weten wat je kunt besparen? Kijk op

FNV sector Bouw maakt zich sterk voor

ledenvoordeelfnv.nl

afspraken in de diverse cao’s in de
bouw die gunstig uitpakken voor álle

9 GOED OP DE HOOGTE
Als zzp’er ontvang je een magazine en
een e-mailnieuwsbrief met nieuws,
ontwikkelingen en achtergronden in

medewerkers, dus ook voor zzp’ers.

12. EXTRA VOORDEEL BIJ

WAT KOST HET?

ZORGCOLLECTIEF FNV/MENZIS

Als je lid wordt, betaal je de eerste

Als lid kan je een gunstige zorg-

vier maanden slechts 25 euro. 

verzekering via het Zorgcollectief

Daarna betaal je maximaal 16 euro

FNV/Menzis afsluiten. Met flinke

per maand. Als je een uitkering hebt,

kortingen op de Basisverzekering en

gepensioneerd bent of een laag

op aanvullende verzekeringen. Bekijk

inkomen hebt, kun je korting op je

alle voordelen op fnvmenzis.nl

contributie krijgen. Kijk voor de
volledige contributieregeling op
fnv.nl/contributie. Als zzp’er kun je
de contributie aftrekken van de
inkomstenbelasting, omdat dit
bedrijfskosten zijn.

LID WORDEN?
Vul de antwoordkaart in en stuur deze op naar FNV of ga naar fnv.nl/lidworden
en meld je direct aan als lid van de FNV. Heb je vragen? Bel 088 368 0368
(werkdagen van 8.30 tot 17.30 uur).
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