CNV Info, hét telefoonnummer voor al je vragen: 030 75 11 007.
Loonstrookcontrole, check of jouw salaris klopt. Krijg jij wat er is afgesproken conform de wet
of in jouw cao (collectieve arbeidsovereenkomst)?
Arbeidsovereenkomst-check, controleer jouw contract. Klopt het wat er in staat en waar teken
jij voor?
Juridische hulp bij onenigheid waar jij niets aan kan doen en ook niet in verwikkeld wilt raken.
Hulp bij het invullen van jouw aangifte inkomstenbelasting bij jou in de buurt en direct
weten wat je terug gaat krijgen als dit voor jou van toepassing is.
Toegang tot www.loopbaancentraal.nl, een online omgeving waar jij aan je loopbaan kan
werken bijvoorbeeld door testjes te maken.
Meepraten en meebeslissen over de arbeidsvoorwaarden die ook jouw salaris en werktijden
bepalen, persoonlijk via bijeenkomsten of via www.jeachterban.nl
Informatie via ons magazine Vakmensen en actuele onderwerpen in je mail.
Korting op je zorgverzekering bij CZ: een aantrekkelijk jongerenpakket inclusief tandarts!
Korting op een aansprakelijkheidsverzekering (voor als je per ongeluk schade veroorzaakt)
bij AON.
Korting op je autoverzekering – AON, een verzekeraar met meerdere verzekeringen van
verschillende verzekeraars.
Korting op je tankpas bij UnitedConsumers (je krijgt de 5 euro eerst doorbelast en als je de
kaart ook daadwerkelijk gaat gebruiken krijg je de 5 euro weer terug én nog 4,50 euro aan
benzinegeld).
Korting op bellen wanneer je een nieuw abonnement of verlenging via UnitedConsumers regelt.
UnitedConsumers werkt samen met KPN, Vodafone, T-Mobile, Tele2 en Ben. Of je nu verlengt of
overstapt, je krijgt iedere maand korting op jouw bundel. Dit geldt voor zowel Sim Only
abonnementen als abonnementen met toestel. Afhankelijk van provider en abonnement kan de
korting oplopen tot wel € 4,50 per maand. Leden van CNV Vakmensen ontvangen nu een extra,
exclusieve korting van € 30,00 bij het afsluiten van een mobiel abonnement.
Het belangrijkste: je bent lid van een vereniging die samen met jou de belangen van alle
werknemers behartigt. Dus ook over die onderwerpen waarvan jij vindt dat die meer aandacht
moeten krijgen. Waarin jij zelf een rol kan spelen en waar wij jou mee kunnen helpen!
Kijk voor de voorwaarden lidmaatschap op www.cnvvakmensen.nl/jong.
De contributie dient voorafgaand aan het nieuwe jaar in december betaald te worden. Dit gaat per
automatische incasso. Indien je je lidmaatschap wilt beëindigen moet je dat voor 1 december van een
kalenderjaar aan ons laten weten.

