
 

PC 303.03  
Bioscoopuitbatingen 

V.U. Johan Vandycke – Poincarélaan 72-74, 1070 Brussel 25/10/17 

 
WERK JE IN EEN BIOSCOOPZAAL? DAN KRIJG JE 

BINNENKORT JE SYNDICALE PREMIE. 
 

WANNEER HEB IK RECHT OP MIJN SYNDICALE PREMIE ? 

Je hebt recht op een syndicale premie als je ACLVB-lid was tussen 01/01/2016 en 31/12/2016. Je 

moet ook gewerkt hebben in een bioscoopzaal (*) tussen 01/01/2016 en 31/12/2016. 

Ook bruggepensioneerden hebben recht op een syndicale premie. 

 

HOEVEEL BEDRAAGT MIJN SYNDICALE PREMIE ? 

Je syndicale premie bedraagt € 130 per jaar of € 10,83 per gewerkte maand. 

 

WANNEER KRIJG IK MIJN SYNDICALE PREMIE ? 

In de loop van oktober bezorgt het Sociaal Fonds een overzicht wie recht heeft op een syndicale 

premie. Ook het bedrag staat vermeld op het overzicht. Daarna betaalt de vakbond de premie uit. 

 

(*) Je werkt in een bioscoopzaal als er op je loonbrief het paritair comité (PC) 303.03 staat. 

Ook je collega’s, vrienden en familie kunnen genieten van alle voordelen van lidmaatschap. 

 

Zie: http://www.aclvb.be/voordelen/  

Lid worden? http://www.aclvb.be/lid-worden/  

 

http://www.aclvb.be/voordelen/
http://www.aclvb.be/lid-worden/


Gelieve het bovenstaande formulier terug te bezorgen aan uw ACLVB-kantoor. Bij stopzetting van de domiciliëring dient de schuldmandataris (ACLVB) verwittigd te worden.

aclvb | liberale vakbond aansluitingsformulier F.33
Algemene gegevens (drukletters a.u.b.) zone secretariaat

naam voornaam

straat nr. bus postnr. gemeente

rijksregisternr. (achterkant identiteitskaart)  geslacht ○ man ○ vrouw

geboortedatum ○ ○

nationaliteit taal ○ Nederlands ○ Frans

burgerlijke staat naam partner 

rekeningnr. IBAN  BIC

telefoonnr.  gsm 

e-mail privé  e-mail werk

Professionele gegevens naam werkgever

adres

in dienst vanaf ○ ○ ondernemingsnummer ○ ○

paritair comité   sector bedrijf

voltijds ○ ja ○ nee  zo nee, ik werk ........................ aantal uren/week  voltijdse tewerkstelling in mijn bedrijf is  .............................................. aantal uren/week

○ arbeider ○ bediende ○ kader ○ volledig werkloos ○ student ○ andere

Aansluitingsgegevens ik wil aansluiten in de zone waar ik ○ woon ○ werk

datum aansluiting ○ ○ overgekomen van ○ ACV ○ ABVV ○ nieuw lid

en daar aangesloten van  ○ ○  tot  ○ ○ 

betalingswijze lidgeld ○ domiciliëringsopdracht ○ overschrijving ○ bestendige opdracht

handtekening lid

 Uw gegevens worden door de ACLVB op een geautomatiseerde wijze bewaard en verwerkt met 
 het oog op onze dienstverlening. Overeenkomstig de wet tot bescherming van de persoonlijke 
 levenssfeer heeft u het recht deze gegevens te raadplegen of te verbeteren.

Mandaat SEPA Europese domiciliëring terugkerende invordering (Business to Customer)

Door dit mandaat te tekenen, staat u ACLVB toe om instructies te versturen naar uw bank om uw rekening te debiteren en staat u uw bank toe uw rekening te debiteren volgens de instructies van 
ACLVB. U hebt recht op terugbetaling door uw bank volgens de voorwaarden beschreven in de overeenkomst die u met haar getekend hebt. Elke aanvraag tot terug betaling moet voorgelegd 
 worden binnen de 8 weken volgend op de datum van het debet van uw rekening. Uw bank kan u inlichten over uw rechten verbonden aan uw mandaat.

GEGEVENS SCHULDEISER

naam: ACLVB

schuldeiseridentificatie: BE66 007 0850330011

adres: Koning Albertlaan 95, 9000 Gent, België

VOORBEHOUDEN VOOR ACLVB

reden domiciliering: lidgeld voor lidnummer

.............................................................................................................................................................

mandaatnummer

GEGEVENS REKENINGHOUDER (in te vullen door schuldenaar)

naam  ...................................................................................................................................................................................................

adres  ...................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

rekeningnummer:

IBAN 

BIC

naam lid (indien rekeninghouder ≠ lid) ..........................................................................................................

opgemaakt te  .....................................................................  handtekening 

datum  ........................................................................................
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