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JENS SYS
jens.sys@absoluteyou.be
www.absoluteyou.be

Wij besparen u tijd door de volledige loonadministratie over te nemen van uw
personeel.
Onze verantwoordelijkheden: Opmaak contracten; Dimona aangifte;
Correcte verloning; Verzekeringen
En zoveel meer!
Wens jij ook meer tijd voor de zaak, familie of geliefden?
Geniet van de korting voor leden van 5 punten!

PETER RENDERS
peter.renders@baero.com
0031 (0)6-53428436.

50% korting op montage bij aankoop compleet verlichtingsplan

DIRK VALKIERS
03/326 36 00
verkoop@bleijenberg.be

Extra themapunten voor gratis marketing ondersteunende tools!
Nieuw klanten krijgen GRATIS MYQU.TV

TOM BOSSUYT
056/36 11 80
tom@bossuytwi.be

Slagersactie via bon in De Blegische Beenhouwerij

DAVID CRUSTI
GSM: 0032(0)470/12 07 38
Tel.: 0032(0)10/75 03 44
david.crustin@bragard.com
www.bragard.com

15% korting op de ganse cataloog

KEN VANNERUM
+32 498/16 07 22
ken@cashfree.be

Cashfree geeft aan de leden van de Landsbond de meest competitieve transactiekosten op de markt. Tevens worden geen activatiekosten noch maandelijkse
kosten aangerekend. Ten slotte kunnen de leden van de landsbond op verzoek
genieten van een gratis joint sociale mediacampagne ter waarde €100.

sales@be.ccv.eu
0800/22 789
www.ccv.eu

CCV zorgt al 20 jaar dat Belgische handelaars vlot betalingen kunnen ontvangen. Door
onze sterke lokale aanpak verplaatsen we ons naadloos in de huid van elke klant. Zo
ondersteunen wij meer dan 30 000 handelaren met de juiste betaalterminal, correcte
service en transacties zonder abonnementskosten. Jouw CCV terminal kan ook maaltijdcheques verwerken! CCV biedt een korting van 100 euro aan bij aankoop of huur van
een nieuwe betaaloplossing. Voor je transacties werken wij graag een voorstel op maat
van jouw zaak uit.

FILIP VAN DAMME
050/833.333
Filip.Van.Damme@centric.eu

Korting/slagersactie

PETER VERSLEGERS
011/59 83 50
www.clbgroup.be

Actie Landsbond

REMCO DE BEL

Gratis degustatie bij de slager naar aanleiding van een evenement met inclusief
10 kg gratis vlees. Vraag naar het gratis promotiemateriaal van Het Slagersvarken®
en The Duke Of Berkshire® aan onze vertegenwoordigers!

remco.debel@danis.be
of 051/74 49 51
FRANK DE WEERDT
03/455 56 36
info@deweco.be

5% korting op factuur van uitgevoerde werken

GUUS MERTENS
09/369 90 45
info@dibal.be
www.DIBAL.be

Hier ligt meer dan 40 jaar ervaring in de weegschaal. Jouw specialist in weegschalen
en etiketteermachines.
Slagersactie op de herijk van weegschalen (alle merken).

DUPONT NV
056/20 32 09
info@dupont.be

7% afhaalkorting in showroom, niet cumuleerbaar met andere
kortingen of promoties

FREDRIK VAN HULLE
09/394.1.394
www.easypaymentservices.be
www.terminalrent.be
www.pay.be

*SPECIALE AANBIEDING*
Tot €100,- korting op de aankoop en 25% op de huur alsook:
1) 1ste jaar gratis service;
2) Gratis installatie en levering;
3) Wij verzorgen ook volledig gratis de overstap van uw huidige leverancier naar ons
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nt.be

(ticket restaurant)

CONTACT

KORTING

AANSLUITINGEN EDENRED
02/679 55 59
affiliatenetwork-be@edenred.com
www.edenred.be

Slagersactie via www.edenred.be

MARC DESMET :
0495/30 10 35

Als lid van de Landsbond krijgt uw beenhouwerij toegang tot het grootzakelijk tarief
van essent.be. Dit tarief volgt de marktprijzen op de voet en is normaal enkel op
aanvraag te verkrijgen. Bovendien krijgt u dit tarief elke keer opnieuw. U hoeft dit
niet aan te vragen, wij brengen dit automatisch in orde. Wat krijgt u méér?
Een klantendienst die altijd speciaal voor u klaarstaat. Een antwoord op al uw vragen
i.v.m. facturatie? Hulp bij uw prijsvergelijking met andere leveranciers?
U belt 03 270 95 79 (op weekdagen tussen 9u en 17u) of u mailt wanneer u maar
wilt naar slagers@essent.be.

ESSENT TEAM
03/270 95 79
slagers@essent.be
31/07/15 16:35

IMPERIAL MEAT
PRODUCTS

03/211 09 03
Info@foodtalents.be

Wij bieden u een persoonlijke aanpak en kwalitatieve opvolging.

02 749 96 30
(OPTIE 1 – Nederlands en
dan optie 3 – Commerciële
Dienst)
info@glory-global.com

GLORY CASHINFINITY™ - oplossingen bevorderen het geautomatiseerde cashbeheer
op elk verkooppunt. Het is essentieel dat u kosten kan besparen en geen tijd verliest
met vervelende en tijdrovende taken zoals het tellen en verwerken van cashgeld. Om
zich als beenhouwer maximaal op klantenservice te kunnen richten zijn onze geautomatiseerde betalingssystemen absoluut een meerwaarde. Wij bieden voor alle beenhouwersbond-leden een korting van 5% op de betaalautomaten en een gratis klantenscherm.

0474/27.66.62
beenhouwers@hdi.be

We hebben voor de leden van de Landsbond een speciaal groepstarief opgesteld
dat meer dan 20% lager ligt dan gebruikelijk. Bovendien loopt dit percentage nog op
aangezien in dit groepstarief bijzonder veel zaken standaard inbegrepen zijn waar
gewoonlijk wel iets extra voor aangerekend wordt (geen extra kosten voor berekening eindejaarspremie, vakantiegeld, dimona-aangifte, berekening echocheques,
jaarlijkse kosten enz)

NYN PACKO
09/370 03 71
www.imperial.be

Slagersacties

klantendienst JOYN:
+32 2/302 73 82 of
via e-mailadres: hello@joyn.be.

• Het Landsbond der Beenhouwers lid dat nog geen klant is bij Joyn en wil instappen tijdens een actieve promotie (van gelijke welke aard) krijgt via het Landsbond
der Beenhouwers lidmaatschap 2 maanden gratis abonnement bovenop de actieve
Joyn-promotie (van gelijk welke aard).
Bv.: Joyn biedt nieuwe handelaars een promotie aan waarbij men 4 maanden gratis
Joyn ontvangt bij de opstart. In dat geval ontvangt het Landsbond der Beenhouwers
lid 6 maanden gratis Joyn bij de opstart (4 maanden Joyn-promotie + 2 maanden
ledenvoordeel Landsbond der Beenhouwers).
• Het Landsbond der Beenhouwers lid dat reeds klant is bij Joyn zal jaarlijks 1 maand
gratis Joyn ontvangen wanneer deze lid blijft bij Landsbond der Beenhouwers. Het
Landsbond der Beenhouwers lid dient hierbij steeds de gratis maand bij Joyn aan te
vragen. Joyn zal vanaf het ogenblik dat de ledenlijst werd overgemaakt (artikel 7)
een bericht versturen naar de klanten waarin hen gemeld wordt dat zij het ledenvoordeel moeten aanvragen.
Elk De Landsbond der Beenhouwers lid kan per kalenderjaar slechts van 1 ledenvoordeel gebruik maken. Bovenstaande ledenvoordelen kunnen dus niet gecumuleerd
worden binnen een kalenderjaar.

Sel Lambaerts
0494/75 13 58
info@jummi.be

De vaste instapkost is 500 euro (btw incluis), leden van de Landsbond mogen
instappen met een korting van 50 euro : 450 euro (btw incluis).

056/240.153
national.accounts@konvert.be

Een uniforme nationale doorstuurcoëfficiënt van 1,78 als korting
voor de leden van de Landsbond

CHRISTOPHE MASSON
03/298 01 01
christof.masson@grouplimas.be

Gratis audit en proofing aan (ongedierte bestrijding) + korting
van 15% op de basistarieven

LUC CORNEZ
0479/56 50 28
l.cornez@lixero.eu

20% korting op brutoprijslijst + gratis bezoek en offerte voor
nieuwe verlichting
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PARTNER

EZ LA CARTE CHÈQUE-REPAS
E DANS VOTRE BOUCHERIE !

CONTACT

KORTING

JEROEN SCHELLEKENS
0472/25 52 57
www.luxverlichting.be

10 % korting voor onze leden

HENK DE VLIEGER
0496/36 87 15
devliegerhenk@msn.com

200 € korting bij aankoop van de afhaalfrigo. Niet cumuleerbaar met andere acties.

ANN VAN EENOOGHE
09/221.06.07
ann.van.eenooghe@mediwet.be

Uw voordeel geen opstartkosten, geen administratieve jaarbijdrage/beheersbijdrage
voor leden van de Landsbond.

Roger Vandendriesschelaan 18
1150 Brussel
02/686.16.20

Als Landsbond-lid geniet u, boven op de competitieve voorwaarden van Monizze,
ook een exclusieve korting in voor ecocheques (PC 201)! Ecocheques zijn vanaf 2021
verplicht elektronisch.

es :

ation de votre chiffre d’affaires

n de vos clients existants

n d’une nouvelle clientèle

plus encline à dépenser davantage

une visibilité supplémentaire

distance et sans frais d’activation

er ?
www.monizze.be/fr/accept
02/686.16.20

www.monizze.be

Elektronische ecocheques:
· Gratis activatie van de klantenrekening
· 30% korting op de bestelling van de eerste Monizze-kaart per werknemer
Waarom steeds meer bedrijven voor Monizze kiezen?
Monizze biedt:
· Een vaste én duurzame prijszetting
· Géén wachtlijn of keuzemenu
· Een volledige ‘ontzorging’ voor de zaakvoeder en/of HR-afdeling (inclusief de overstap naar Monizze)
· Meer voordelen voor de werknemers door onze innovatieve APP. Neem hier gerust
een kijkje: https://www.monizze.be/nl/app/
Om van dit aanbod te genieten, gelieven contact op te nemen via partner@monizze.
be of via 02/891.88.44.

MY FLEXI-JOB

MFC KOELPLATEN

DAVE PEETERS
dave@myflexijob.be
Tel: 0468/35.78.85

My Flexi-Job en De Landsbond der Beenhouwers slaan de handen in elkaar. Vanaf nu
krijgen leden 10% korting op al hun bestellingen bij dé vacaturesite voor flexi-jobs.
Zoek jij voor jouw zaak dus voordelig extra personeel? Plaats dan hier (https://
myflexijob.be/landsbond-der-beenhouwers-ledenkorting) jouw vacature met korting
en bereik meer dan 60.000 flexijobbers (https://myflexijob.be/zoek-een-flexi-job/).
Veel succes!

MICHAEL VALCKIERS
0473/ 43 86 85
michael@valkiersmarketing.be

€ 200 korting bij aankoop van een starters- pakket

ANNICK MISSANT
0477/67 53 07
monheimfoodcontact@skynet.be

GRATIS LEVERING OVER HEEL BELGIE

LOTTE FLAMÉE
09/3957721 - 0478/685219
lotte.flamee@nestor.be
www.nestor.be

De leden van de Landsbond ontvangen € 1 korting op elk gepresteerd uur door de
medewerker onder flexi-job statuut.

Contacteer PlusDeals via
info@plusdeals.be of 016/295805

Een voordelig klantenbindingsysteem ten behoeve van aangesloten leden
· 45 Euro/maand ipv 59 Euro/maand voor het PlusDeals open spaarsysteem
(bij intekening voor 31/12/2015)
· Een voordelig klantenbindingsysteem ten behoeve van aangesloten leden
· Ken uw klanten door uitgebreide rapportage mogelijkheden
· Moderne communicatie met uw leden en klanten via mail en app messaging
· Behalve klantenkaart, ook uitbreidbaar voor cadeaubonnen, stempelkaarten,
kortingacties.
· Geen investeringen nodig, maar gebruik van bestaande PC, tablet of online
kassasysteem
· Snelheid van toekennen van kortingen (1 seconde per transactie) door integratie
mogelijkheden
· Behalve kaart, ook gratis app
· Keuze tussen open of gepersonaliseerd spaarsysteem
· Gebruiksgemak voor handelaar en klant
· Moderne uitstraling

Vermeld actie Ledenkaart
Landsbond der Beenhouwers
Wij komen graag bij u langs voor
meer uitleg & een demo

PARTNER

VALENTYN

CONTACT

KORTING

VAN GIERDEGOIM
051/ 49 49 51
wim@qguard.be

Iedere nieuwe Quality Guard klant, aangesloten bij de Landsbond (vanaf 1/7/2016)
krijgt de eerste drie maanden gratis gebruik van de app licentie pro (jaarwaarde
€ 600) (niet cumuleerbaar met andere gratis gebruik periode acties) - Voor nieuwe
leden van de Landsbond zal deze gratis periode 6 maanden bedragen. Op de jaarlijkse
huur zal met € 25 of 4% korting krijgen indien men lid is van de Landsbond. Per bijkomende dienst die men neemt, zal de huur telkens met € 25 dalen bvb certificatie, temperatuursensoren, jaarlijkse opleiding, … Bij het uitbesteden van ongediertebestrijding
in combinatie met deze app én de bovenvermelde diensten zal bij overname van het
bestand preventief contract (mits voorlegging laatste factuur) het eerste jaar gratis
zijn ten belope van het bestaande bedrag.

NANCY NAVEAU
Commercial Consultant
02/472 88 21
nancy.naveau@randstad.be

Persoonlijke aanpak + gereduceerd tarief

AYMAN AMIN
GSM: +32 473 96 36 68
Tel +32 (0)10453000
ayman@realco.be

5% korting (vanaf € 250)

REJO: VERBEKE RIK
09/385 56 15
Rik.Verbeke@solina-group.eu
DEGENS: 09/243 71 23
degens@solina-group.eu

Slagersactie via bon in de Belgische Beenhouwerij

Renewi NV
Afvalexpert: 03/443 25 00
ikdoemee@renewi.com
www.renewi.com

GRATIS afvalscan met onze afvalexperten inclusief verbetervoorstel van de huidige
situatie.
Duurzaamheidslabel om uw duurzaam imago uit te dragen naar uw klanten.

STEVEN VANGAEVER
Tel: 0491/96 35 63
Email: steven.vangaever@sdworx.
com

actie: Gereduceerd tarief

CLAUDINE DECLERCQ
Claudine.Declercq@securex.be
+32 56/23 68 78
+32 476/96 52 14

Gunsttarief Sociaal Secretariaat (korting van 40 % of meer op normaal tarief) -30 tot
50 euro korting indien 3-4-5 van de onderstaande diensten door Securex ondernemingsloket voor u in orde worden gebracht: Btw-activatie, btw-wijziging of btwstopzetting aangifte SABAM: voor muziek in uw winkel (vergoeding aan de auteur van
de muziek) aangifte billijke vergoeding: voor muziek in uw winkel (vergoeding aan
de producent en de uitvoerende artiest van de muziek) vergunning FAVV
Vergunning spekslager-beenhouwer -speciale tarieven arbeidsongevallen en 24/24
type basis wet voor de zelfstandige zaakvoerder -10 % korting op het normaal tarief
van een collectief outplacement. Administratieve jaarbijdrage voor leden van de
Landsbond: € 100. (is een korting van € 95 voor onze leden)

cc@suez.com
(klantendienst Suez).
U kan tijdens de kantooruren ook
onze klantendienst contacteren op
02/209 70 00.

Minimum 5% korting op huidige factuur (te bepalen na overleg
exclusief dierlijk afval) + optimalisatie ivm vlarem of andere wetgeving).

02/547 55 .88
affiliates-sodexocard.be@sodexo.
com
http://be.benefits-rewards.sodexo.
com/nl

Een voordeeltarief voor de aanvaarding van maaltijdcheques. Standaardtarief is 1,5%
met een minimum van €0,10 en transacties boven de €10 aan € 0,65. Voordeeltarief
is 1,5% ook voor bedragen boven de €10 (met een minimum van €0,10).

KAREL GYSEL
03/236 68 06
karel@sodibe.be

Vaste dossierbeheerder, alles in prijs en 10% korting op de administratiekosten.

BRAM LEMMENS
078/353 653
info@syntrawest.be

5% korting op alle Syntra West opleidingen bedoeld voor de slager-traiteur

VANESSA SIM
+32 (0)2/233 37 41
Vanessa.sim@total.com

Opgelet! geen korting op gas-en elektriciteitscontracten
Tankkaart: geen abokosten en korting op de officiële brandstofprijs: 8€ct/liter in één
Total station naar keuze of 5€ct/liter in
stations Belgisch Total netwerk.

MICHEL VALENTYN
02/569 93 31
michel@mte-valentyn.be

8% korting voor bestellingen die in onze showroom worden afgehaald en besteld.
Dit uiteraard niet cumuleerbaar met alle andere acties.

PARTNER

CONTACT

KORTING

CHRISTOF LONGUEPEE
02/521 63 06

5% korting

VANHEEDE ENVIRONMENT
GROUP
CAROLINE VANHEEDE
056/ 52 16 31
caroline.vanheede@vanheede.com

Gratis afvalscan en verbetervoorstel op maat van het bedrijf ifv van Vlaremawetgeving
- optimale recyclagegarantie - gratis toegang tot uw online afvaldossier myVanheede

MARISA HERMAN
mherman@verstegen.be

Slagersactie via bon in De Belgische Beenhouwerij

NICO WAUTERS
071/60 04 00
nw@plasticswauters.be

- 5% bij aankopen van minder dan € 25, - 10% vanaf aankopen van + €25 met uitzondering van -15% op aanko- pen boven € 75 in rubriek sanitaire benodigdheden
zoals buizen, aflopen etc., -5% op afsluitingen bekaert, - 5% op tuinmeubelen, -5%
op filmrollen en rollen in polyethylene. geen prijskorting op afprijzingen of speciale
aanbiedingen.

078/150061
infosales@worldline.com

2 maanden gratis huur toestel of 20% op aankoopbedrag toestel, tarieven van
mobiele betalingen zullen gelijk zijn aan de
betalingen op de terminal. (Tijdelijk 30% omwisseling toestel)

BENOIT HAESEBROUCK
savemoney(at)zenobe.energy
tel: +32 (0)/4 290 00 03

Zenobe stelt aan de leden van de Landbond voor om gratis en zonder enige bijkomende verplichting een energiebalans uit te voeren.
De balans richt zich op de volgende punten:
1. Energieaankoop
Analyse van de factuur, risico-en verbruiksprofiel. Aanbevelingen en commercieel
voorstel.
Voordeel: Elk lid ontvangt bij het onderschrijven van een leveringscontract een aankoopbon ter waarde van € 50 voor de aankoop van ledverlichting op de webiste van
onze partner win4led.be
2. Vermindering van het verbruik.
- Monitoring van de verbruiksposten (essentieel voor klanten die gebruik maken van
hoogspanning)
Voordeel: 10% op het materiaal en de plaatsing
- Studie voor het optimaliseren van de verlichting, voorstel van LEDoplossing aangepast aan de beenhouwerij met een berekening van terugverdieneffect op de
investering
Voordeel: 10% op het materiaal en de plaatsing
- Haalbaarheidsstudie wat betreft de plaatsing van zonne-energie met berekening
van terugverdieneffect op de investering
Voordeel: 5% op het materiaal en de plaatsing

