Ondergetekende treedt toe tot de LBC-NVK, aangesloten bij het ACV:
Persoonlijke gegevens
Geslacht: M / V*

Taal: NL / FR / D*

Communicatietaal: NL / FR / D*

Naam:

Voornaam:

Straat:

Nr.:

Postnr.:

Gemeente:

Land:

Nat.:

Rijksregisternr.:

Geboortedatum:

IBAN:

BIC:

Telefoon:

Gsm:

Bus:

E-mail:
Ik geef toestemming aan het ACV en het LBC-NVK om mijn gegevens op de kruispuntbank
te raadplegen: akkoord / niet akkoord*

AALST-OUDENAARDE
Kantoor Aalst: Hopmarkt 45, 9300 Aalst
053 73 45 20, lbc-nvk.aalst@acv-csc.be
Steunpunt Oudenaarde: Koningsstraat 5,
9700 Oudenaarde, 053 73 45 25
lbc-nvk.oudenaarde@acv-csc.be
ANTWERPEN
Nationalestraat 111-113,
2000 Antwerpen, 03 222 70 00
lbc-nvk.antwerpen@acv-csc.be
BRUGGE-OOSTENDE
Kantoor Oostende:
Kan. Dr. L. Colensstraat 7, 8400 Oostende
Steunpunt Brugge:
Oude Burg 17, 8000 Brugge, 059 55 25 54
lbc-nvk.brugge-oostende@acv-csc.be
BRUSSEL
Pletinckxstraat 19, 1000 Brussel
02 557 86 40, lbc-nvk.brussel@acv-csc.be

Werkgever
Grensarbeid: NL / FR / D / LUX*
Naam onderneming:
Straat:

Nr.:

Postnr.:

Gemeente:

KBO:

RSZ:

Bus:

PC:
Begin tewerkstelling:

Centrale:

Statuut:

Regime:

Ik wens lid te worden vanaf:
Ik kom over van : ABVV/ ACLVB* en was daar lid sinds:
Ik wens mijn bijdrage te betalen via: domiciliëring / overschrijving*
Datum:

LBC-NVK in je buurt

Handtekening:

Terug te bezorgen aan een LBC-NVK-afgevaardigde of aan LBC-NVK, Sudermanstraat 5,

GENT
Kantoor Gent: Poel 7, 9000 Gent
09 265 43 00, lbc-nvk.gent@acv-csc.be
HALLE
Vanden Eeckhoudtstraat 11, 1500 Halle
02 557 86 70, lbc-nvk.halle@acv-csc.be
HASSELT
Mgr. Broekxplein 6, 3500 Hasselt
011 29 09 61, lbc-nvk.hasselt@acv-csc.be
KEMPEN
Korte Begijnenstraat 20, 2300 Turnhout
014 44 61 55, lbc-nvk.turnhout@acv-csc.be
KORTRIJK-ROESELARE-IEPER
056 23 55 61,
lbc-nvk.kir@acv.csc.be
Kantoor Kortrijk:
President Kennedypark 16D, 8500 Kortrijk

2000 Antwerpen. Je kan ook aansluiten via www.lbc-nvk.be.
Je persoonsgegevens worden door de LBC-NVK in een bestand opgenomen, zodat we je als lid van onze vakbondsorganisatie kunnen registreren, vertegenwoordigen, diensten verlenen en informeren. Overeenkomstig de
Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van
8/12/1992 heb je recht op inzage en correctie van de door LBC-NVK bewaarde informatie.

www.lbc-nvk.be

Steunpunt Ieper:
St. Jacobsstraat 34, 8900 Ieper
Steunpunt Roeselare:
H. Horriestraat 31, 8800 Roeselare

als ik lid word

LEUVEN
Martelarenlaan 8, 3010 Kessel-Lo
016 21 94 30, lbc-nvk.leuven@acv-csc.be

Goede arbeidsvoorwaarden?

MECHELEN-RUPEL
Onder Den Toren 5, 2800 Mechelen-Rupel
015 71 85 00, lbc-nvk.mechelen@acv-csc.be
VILVOORDE
Toekomststraat 17, 1800 Vilvoorde
02 557 86 80
lbc-nvk.vilvoorde@acv-csc.be
WAAS & DENDER
Kantoor Sint-Niklaas:
H. Heymanplein 7, 9100 Sint-Niklaas
03 765 23 70, lbc-nvk.sint-niklaas@acv-csc.be
Steunpunt Dendermonde:
Oude Vest 144 bus 2, 9200 Dendermonde
LBC-NVK Algemeen Secretariaat
2000 ANTWERPEN, Sudermanstraat 5
03 220 87 11, lbc-nvk@acv-csc.be

?

HOE HELPT
LBC-NVK MIJ

Vakantiedagen?

V.U. Ferre Wyckmans, Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen | 12595 | gevaertgraphics |

* schrappen wat niet past

Toetredingsformulier

Loopbaanbegeleiding?

Tijdkrediet?

Ontslag?
Eindjaarpremie?

Solliciteren?
Ziekte?

Opzeg?

Opkomen voor jouw belangen

1,6 miljoen leden

Hulp op jouw maat

De LBC-NVK verdedigt jouw belangen als

geling en andere arbeidsvoorwaarden.

Zowat 320.000 mensen in Vlaanderen

behartigt van 1,6 miljoen werknemers in

• Heb je vragen over je contract, loon, va-

• Bij problemen op je werk zoeken we in

werknemer:

De LBC-NVK oefent ook druk uit voor

en Brussel zijn al aangesloten bij de LBC-

ons land.

kantie, ouderschapsverlof, opleidingen,

overleg met je werkgever naar oplos-

• Voor individuele arbeidsdossiers hel-

een betere arbeidswetgeving.

NVK. Daarmee is de LBC-NVK de grootste

ontslag of andere werkthema’s? Onze

singen. En als overleg niet werkt, verde-

pen we je verder met informatie, advies,

vakbond voor bedienden en kaderperso-

medewerkers in de regionale kantoren

digen we kosteloos je belangen voor de

bemiddeling en juridische bijstand. Krijg

Als vakbond komen we niet alleen op voor

neel in België. De LBC-NVK is bovendien

helpen je graag verder.

arbeidsrechtbank.

je problemen op het werk, dan staat de

mensen die werken. We springen ook in

een deel van het ACV, dat de belangen

LBC-NVK klaar om op te komen voor

de bres voor mensen die (nog) geen werk

chures, de website enzovoort blijf je

Lidmaatschap kost tussen 4 en 16 euro,

jouw rechten als werknemer.

hebben, zoals studenten, schoolverlaters,

op de hoogte van eindjaarpremies, de

afhankelijk van je situatie. Lidmaatschap

werkzoekenden en (toekomstige) gepen-

mogelijkheden van tijdkrediet, zorgver-

is gratis voor studenten en schoolverla-

sioneerden.

lof, studiebeurzen en je rechten tijdens

ters zonder inkomen en tussen 15 en 25

handelen leggen we een stevige basis

de ziekte, info over maatschappelijke

jaar. Een volledig overzicht van de tarie-

voor jouw loon, arbeidsduur, vakantiere-

thema’s en nog veel meer.

ven vind je in onze secretariaten of op

• Door de goede collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) die we onder-

• Met ons maandelijks ledenblad, bro-

• We houden je op de hoogte van speci-

www.lbc-nvk.be.

fieke afspraken in de sector waarin je

Met je bijdrage financieren we individuele

actief bent (non-profit, financiën, distri-

hulp aan werknemers, maar werken we

butie, diensten, industrie …)

ook aan betere arbeidsvoorwaarden voor

• Het Centrum voor Loopbaanontwikke-

iedereen en bouwen we aan een wereld

ling geeft je loopbaanadvies. Een per-

met meer solidariteit en rechtvaardigheid.

soonlijke coach helpt je op weg naar de
job die het beste bij je past.

