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HET PRINCIPEACCOORD
IN DE CAO METALEKTRO
NADER UITGELEGD

Zoals we jou op vrijdag 1 februari hebben kunnen laten weten, is er een resultaat in de
onderhandelingen rond de CAO Metalektro bereikt. Wij hebben jullie dezelfde dag al
geïnformeerd op hoofdlijnen. Nu gaan we nader in op het resultaat en sturen we jullie de tekst
van het protocol mee.
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JA, IK WORD LID VAN DE UNIE


 Ik kies voor De Unie Basic en betaal voor het eerste jaar maar € 100,-.
-

Na het eerste jaar betaal ik de normale contributie
Ik betaal per automatische incasso of betaalverzoek per mail


 Ik kies voor De Unie Premium en betaal € 26,15 per maand.
-

Er volgt per post nog een aanvullende vragenlijst

Stuur het ingevulde formulier op naar: De Unie, antwoordnummer 2060, 4100 VB Culemborg.
Aanmelden via www.unie.nl gaat nog sneller

Voornaam:

Voorletters:

Achternaam:

Geboortedatum:

M/ v:

Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:

Mobiel:

E-mail:
Werkgever:

Datum indiensttreding huidige werkgever:

Adres:
Postcode:
Plaats:
Functie :
OR lid:  ja

Hoogst genoten opleiding:
nee

Bent u eerder lid geweest van een vakbond?  nee

 ja,

Deze persoon heeft mĳ enthousiast gemaakt om lid te worden:
Naam:

Lidnummer:

Postcode + huisnummer:

Plaats:

Welke reden heeft u om lid te willen worden?

Hoe bent u bij De Unie terecht gekomen / Waar kent u De Unie van?

Bij de bevestiging van hun inschrijving krijgen de leden het verzoek een machtiging in te vullen en deze
binnen een week getekend terug te sturen. Met deze machtiging kan De Unie automatische incasso
toepassen.
Ook aangeven dat zij in de bevestigingsbrief kunnen lezen waar het huishoudelijk reglement en de
statuten te vinden zijn, nl. op www.unie.nl
Het lidmaatschap gaat in per de eerste van de volgende maand. Je gaat het lidmaatschap aan voor 1 jaar.
Na het eerste jaar is opzegging van het lidmaatschap mogelijk. Je hebt dan wel een opzegtermijn van 3
maanden.

