
Nu extra 
voordelig:

6 maanden 
voor €25

WORD NET ALS JOUW COLLEGA, 
VRIEND OF FAMILIE FNV-LID!
Wil jij ook profiteren van gratis juridisch- en  
loop baanadvies? En samen sterk staan tijdens  
cao-onderhandelingen, reorganisaties of problemen 
in jouw sector? Word dan ook lid!

MET DE FNV STA JE STERKER!



WIJ VERTELLEN JE GRAAG WAAR JE ALS 
FNV-LID VAN PROFITEERT
De collega, vriend(in) of het familielid van wie jij deze flyer hebt gekregen, is al lid van de FNV. 
Hij of zij kent als geen ander de voordelen van het lidmaatschap én wil dat jij daar ook van 
 profiteert. In deze flyer lees je er alles over. Besluit jij vervolgens lid te worden? Dan kan je 
direct gebruikmaken van alle voordelen. En mooi meegenomen: degene die jou heeft uit-
genodigd, ontvangt als dank €10 van ons.

7 GOEDE REDENEN OM OOK LID TE WORDEN

ALS FNV-LID…

1   
profiteer je van juridische hulp en advies bij al jouw vragen over je werk en inkomen. En bij conflicten 

op de werkvloer

2   
 mag je meebeslissen over de cao-afspraken die gemaakt worden over jouw salaris, vakantie- en verlof-

dagen en je pensioen   

3   
heb je een grote en sterke vakbond aan je zijde, die opkomt voor jouw belangen op de werkvloer, in 

jouw sector en in Den Haag 

4   
(her)pak je de regie over je loopbaan met loopbaanadvies en -trainingen in alle fases van je carrière 

5   
 heb je nooit meer belastingstress dankzij onze gratis hulp bij het invullen van je belastingaangifte en je 

toeslagen  

 

6   
ontvang je met je ledenpas flinke kortingen op producten en diensten als je energierekening, 

 cursussen, (vakantie)uitjes, fietsen en persoonlijke verzorging  

7   
 betaal je de eerste 6 maanden van je lidmaatschap slechts €25. Jonger dan 23 jaar of een laag inkomen? 

Dan ontvang je maandelijks korting op je contributie. 

OOK FNV-LID WORDEN? DAT DOE JE ZO:

• Vul je gegevens en die van je werver in in de lid-worden-bon in deze flyer. Stuur de ingevulde bon  

vervolgens in een envelop (zonder postzegel) naar de FNV. Ons adres vind je op de bon. 

• Liever online lid worden? Ga dan naar fnv.nl/anderlidmaken. Hier kan jouw werver jou een uitnodigingsmail 

sturen. Daarin vind je een button naar ons online lidworden formulier. 

• Wil je niet wachten tot iemand anders je uitnodigt via de mail? Word dan direct lid via  

fnv.nl/directonlinelid. Let wel op: via deze directe route ontvangt de werver geen 10 euro.

http://fnv.nl/anderlidmaken
http://fnv.nl/directonlinelid


WAAROM FNV-LID WORDEN? 
FNV-LEDEN FROUKJE, RUDY EN MARIËLLE GEVEN 
ANTWOORD:

‘DE VAKBOND DAT ZIJN WIJ ZELF’

SAMEN STERKER OP DE WERKVLOER, IN JOUW SECTOR EN IN DEN HAAG  
Hoe meer leden, hoe sterker we staan. Word jij ook FNV-lid? Dan kunnen we dankzij én samen met jou: 

• meer invloed uitoefenen in jouw sector én in Den Haag

• betere arbeidsvoorwaarden afdwingen in jouw cao 

• een grotere vuist maken tijdens reorganisaties 

• de positie van flex- én vaste medewerkers versterken 

• een fatsoenlijk (minimum) inkomen en goed pensioen voor iedereen voor elkaar boksen

• werken aan een socialer Nederland, met meer veilheid, zekerheid en waardering op de werkvloer!

FNV-lid Froukje: ‘Een 8-urige werkdag, pauzes, een vergoeding 

voor overwerk? Dat heeft de vakbond voor elkaar gekregen. 

Maar de vakbond dat zijn wij zelf en samen sta je sterker.’

FNV-lid Rudy: ‘Tijdens een reorganisatie ontdekte ik hoe 

belangrijk het is om een sterke bond achter je te hebben. Als 

je als leden samen met de bond zichtbaar aanwezig bent op 

de werkvloer, kan dit al een trigger zijn voor werkgevers om 

dingen te veranderen.’

FNV-lid Mariëlle: ’De FNV zit voor mij en mijn collega’s aan 

tafels waar we zelf niet aan komen te zitten. En die 

loonsverhoging is er ook dankzij onderhandelingen van de 

bond. Maar de FNV kan alleen onze woordvoerder zijn als er 

voldoende leden zijn.’
2

2
0

2
6

8
_0

3
 | 

M
2

2
0

9
1

2
8

1
 | 

se
pt

em
be

r 
2

0
2

2



2
2

0
8

1
4

VERZENDEN

Stuur deze bon in een 

envelop zonder  

postzegel naar:  

Contactcenter FNV  

t.a.v. Ledenservice,  

Antwoordnummer 

101, 3500 ZA Utrecht

INFORMATIE

Ga naar fnv.nl voor 

informatie over de 

verschillende soorten 

lidmaatschap of bel:  

088 - 368 0 368.

Je lidmaatschap gaat in 

zodra Ledenservice FNV 

dit formulier heeft 

ontvangen en verwerkt.

TOELICHTING

(1) Kijk voor de geldende 

contributiebedragen op: 

fnv.nl/contributie

(2)  Op het lidmaatschap 

zijn de algemene voor-

waarden van toepassing. 

Kijk op fnv.nl/algemene-

voor waarden voor de 

actuele versie.  

We gebruiken je persoons-

gegevens om uitvoering 

te kunnen geven aan  

het lidmaatschap en je 

belangen te kunnen 

behartigen.

TIP

in de meeste cao’s is 

geregeld dat je een deel 

van je contributie kunt  

terugvragen bij je 

werkgever. Dat kan 

oplopen tot 50%. Check 

fnv.nl/contributie voor 

meer info.

1. PERSOONSGEGEVENS

Achternaam: Voorletters: M/V/anders

Voornaam: Geboortedatum:

Straat:  Huisnummer:

Plaats: Postcode:

Land: (Mobiel) telefoonnummer: 

E-mailadres:

2. (WERK)SITUATIE

  In dienst bij werkgever  Zelfstandige / zzp-er  Niet werkzaam

  Uitzendkracht  Student / scholier  Gepensioneerd

Naam werkgever, (uitzend)organisatie of (eigen) bedrijf:

Adres:

Plaats:  Postcode:

Functie:

Als uitzendkracht / zelfstandige / zzp-er werkzaam bij:

Adres:

Plaats: Postcode:

3. (BETALINGS)GEGEVENS

  Ik geef toestemming aan de FNV om door middel van automatische incasso  

de maandelijkse  contributie (1) af te schrijven.

 Ik ontvang graag iedere maand een betaalverzoek (meerkosten €1,–)

IBAN:  

   Ik ontvang graag de voordelen van het Ledenvoordeel FNV programma! Je ontvangt de 

maandelijkse nieuwsbrief en 3 of 4 maal per jaar een partnermailing. We delen jouw 

gegevens NIET met derden en uitschrijven kan via een link in de nieuwsbrief.

 Ik stem in met de algemene voorwaarden van de FNV (2).

DATUM: HANDTEKENING:

  Onderdeel van het lidmaatschap is dat wij je op de hoogte houden over vakbondswerk. 

Dit doen we per (digitale)post, telefonisch en andere kanalen. Je kan je altijd uitschrijven.

4. IK BEN AANGEMELD DOOR (DE ‘WERVER’ ONTVANGT 10 EURO WERVERSPREMIE)

Achternaam: Voorletters: 

Lidmaatschapsnummer:

IBAN:

 INVULLEN IN BLOKLETTERS

NEDERLAND ZIT IN EEN INKOMENSCRISIS, MET MILJOENEN GEZINNEN 
IN DE FINANCIËLE PROBLEMEN. DAAROM MOETEN DE LONEN OMHOOG!  
HELP JIJ MEE? SLUIT JE DAN AAN! 

JA, IK WORD LID VAN DE FNV!
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https://www.fnv.nl
https://www.fnv.nl/service-contact/contributie
https://www.fnv.nl/service-contact/algemene-voorwaarden-fnv
https://www.fnv.nl/service-contact/algemene-voorwaarden-fnv
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