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VOORWOORD

BESTE LEZER,

Voor je ligt de eerste editie van De Uniewereld in 2018. In dit
kwartaalmagazine lees je over de ontwikkelingen op het gebied van
werkgever- & werknemerschap en wat De Unie daarin voor jou als
lid betekent. Er gebeurt natuurlijk altijd veel op dit gebied. Een
aantal zaken vond ik opvallend. Om mee te beginnen zei ik bij het
aantreden van het kabinet Rutte III dat het een typisch werkgevers-
kabinet is. Nu het kabinet een paar maanden aan de slag is, is mijn
beeld niet veranderd. Ik ben benieuwd hoe dit zich in de toekomst
gaat vormen.

In de week dat ik dit voorwoord schrijf, hebben we net de discussie
achter de rug over het inleveren van privacy van zieke werknemers.
Werkgevers willen meer van je weten als je ziek bent. Dagblad Trouw
opende er groot mee. Toen er tegenwind kwam vanuit alle bonden
gaven de werkgevers aan het niet zo bedoeld te hebben. Toch ben
ik er niet gerust op. Als dit soort onderwerpen zo groots gebracht
worden dan broeit er iets. Privacy van werknemers mag wat De Unie
betreft alleen worden opgegeven door de betrokken werknemer zelf.
Vaak zie je dat bij een goede verstandhouding, de werknemer en
leidinggevende zaken openlijk bespreken. Juist als de arbeidsrelatie
daar geen ruimte voor geeft, is de privacy heilig. Afblijven dus.

Gelukkig zijn er ook positieve ontwikkelingen. Zo heeft Minister
Koolmees van Sociale Zaken de bonden onlangs uitgenodigd voor
een kennismaking en een dialoog over pensioenen.

Ook wij waren bij deze kennismaking aanwezig. In deze editie
van De UnieWereld geeft collega Joop Voesten een inkijkje in dit
gesprek.

Om jouw lidmaatschap van De Unie zo aantrekkelijk mogelijk te
maken én te houden, zijn we altijd op zoek naar nieuwe mogelijk-
heden en samenwerkingen. Dat je als lid kunt rekenen op De Unie
als je onder een cao valt, vragen hebt rondom pensioen, ziekte of
misschien wel een arbeidsconflict, dat weet iedereen wel. Maar wat
is er mooier dan de mogelijkheid om de kosten voor je lidmaatschap
ruimschoots terug te verdienen doordat De Unie op relevante onder-
werpen ook jouw belangen dient. Dit kan gaan om alledaagse zaken
als korting op een simkaart, op een fitness abonnement, maar ook
grotere financiële voordelen zoals korting op verzekeringen.
In dit nummer lees je over twee nieuwe ledenvoordelen die
binnenkort beschikbaar zijn. En, kondigen we met trots onze
kersverse samenwerking met Senior Service aan. Dé nummer 1
mantelzorgdienstverlener in Nederland. Zorg is een belangrijk thema
voor de Unie. Zorgen voor elkaar en je naasten is niet meer weg te
denken uit onze samenleving.

Veel leesplezier!

Reinier Castelein
voorzitter
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“Jaren geleden kwamen mijn eigen opa en oma in de situatie 
dat ze graag thuis wilden blijven wonen. Dit ging alleen niet
meer zonder ondersteuning. Familie en vrienden konden veel,
maar niet alles. Zo is onze dienstverlening gestart. Alle mede-
werkers van Senior Service hebben een dergelijke persoonlijke
ervaring. Dat is de reden dat zij zich elke dag inzetten om 
langer zelfstandig thuis wonen mogelijk te maken. Het komt
rechtstreeks vanuit het hart, dat is Senior Service.”

Floris Vervat, oprichter van Senior Service
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NIEUW VOOR LEDEN:
GRATIS LIDMAATSCHAP BIJ SENIOR SERVICE
OP AANVULLENDE MANTELZORG
Naarmate we ouder worden en de overheid
steeds minder regelt voor ons, gaan we meer
voor elkaar zorgen. Dat is natuurlijk helemaal
niet erg, maar soms komt het even niet uit. Of
kan het gewoon niet. Omdat het te zwaar is
om naast een drukke baan dag in dag uit voor
je zieke vader of moeder te zorgen. Of je hebt
zelf direct zorg nodig, maar jouw mantelzor
gers wonen niet in de buurt. Vrijwel iedereen
rond de 60 jaar heeft direct of indirect in zijn
omgeving te maken met mantelzorg. Om die
reden is De Unie onlangs een samenwerking
aangegaan met Senior Service.

IEDEREEN VERDIENT MANTELZORG
Door samen te werken met een partij als Senior Service kunnen we
ons actief inzetten op het gebied van zorg. Dit doen we vanuit de
overtuiging dat ook onze leden soms voor moeilijke keuzes staan
als het gaat om bijvoorbeeld mantelzorg. Wij ondersteunen daar
graag bij. Joop Voesten, verantwoordelijk binnen De Unie voor het
senioren belang, legt uit: “Met deze samenwerking laten we zien
dat jouw vakbond niet alleen invulling geeft aan de thema’s: arbeid
en inkomen, maar ook in toenemende mate betekenis geeft aan het
lidmaatschap door het thema zorg en welzijn te verbinden aan onze
dienstverlening. Uniek voor een vakorganisatie, maar vanzelfspre-
kend voor De Unie.”

WAAROM SENIOR SERVICE
We gaan alleen voor het allerbeste. Dat doen we samen met
Senior Service. Zij zijn de nummer 1 in Nederland op het gebied
van mantelzorgdienstverlening. Ze ‘ontzorgen’ en helpen bij jouw
persoonlijk welzijn of dat van bijvoorbeeld je ouders. Waar je ook
woont in Nederland, zij komen overal. Uniek is dat ze uitsluitend
mensen inzetten die vanuit hun hart werken en affiniteit hebben
met ouderen. Ondersteuning kan al vanaf twee uur per bezoek. 
Denk aan samen boodschappen doen en koken, begeleid vervoer,
nacht- en 24-uurszorg, maar ook even bellen met je vaste hulp.
Zij helpen je op weg bij een aanvraag van een Persoonsgebonden
Budget (PGB) en kennen alle regels over de fiscale aftrekbaarheid
van hun diensten.

DE VOORDELEN VOOR JOU
Als lid van De Unie ontvang je automatisch gratis een lidmaatschap
bij Senior Service (t.w.v. € 9,95 per maand). Het houdt in: 
• De Unie is jouw aanspreekpunt bij vragen rondom mantelzorg.

Heb je uiteindelijk mantelzorg nodig, dan regelt Senior Service
dat voor jou;

• Vrijblijvend gratis adviesgesprek met zorgcoördinator van Senior
Service bij jou thuis;

• Je komt in aanmerking voor acute mantelzorgdienstverlening;
• Senior Service is in staat om onze leden nog dezelfde dag onder-

steuning te bieden;
• Hulp bij structurele mantelzorg in heel Nederland;
• Advies over fiscale aspecten, een Persoonsgebonden Budget en

de WMO.

Goed om te weten, en dat geldt voor alle voordelen die we bieden,
is dat het voordeel volledig ten goede komt aan onze leden en niet
aan De Unie. Ook delen wij geen ledengegevens met andere 
organisaties, dat mag alleen met jouw toestemming. 
Wil je meer weten over deze samenwerking? Neem dan contact op
via info@unie.nl of 0345 851 963.
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DIT GAAN WIJ VOOR JOU DOEN IN 2018!

DE PERSPECTIEFNOTA  2018
Alle seinen staan op groen. De crisis ligt
achter ons. Het gaat goed met de economie.
Wat ons betreft kunnen de lonen in Neder
land omhoog. 2018 is voor ons het jaar om
dat te verzilveren! De Unie bepaalt jaarlijks
de speerpunten waar we op inzetten. Deze
staan beschreven in onze Perspectiefnota
2018. Benieuwd naar wat dit voor jou
betekent?

in hun eigen capaciteiten, ontwikkelkansen en mogelijkheden op de
arbeidsmarkt. Daarnaast helpen we individuen waardevol te blijven
voor de organisatie of voor een andere organisatie.”

WAT KUN JE ZELF DOEN?
Zelf kun je veel doen aan je eigen inzetbaarheid. Het gaat tenslotte
om jouw toekomstperspectief. Erwin: “Neem het heft in eigen hand.
Blijf je zelf ontwikkelen en durf je eigen dynamische loopbaan pad
vorm te geven. Om hier goede keuzes in te maken, is een periodie-
ke loopbaanscan en financiële foto essentieel. Dit hoort wat ons
betreft dus thuis in het basispakket van iedere cao.”

UITBREIDING VADERSCHAPSVERLOF
Ook het vaderschapsverlof heeft De Unie in 2017 al als speerpunt
benoemd. Dit heeft in verschillende cao’s tot afspraken geleid. Met
als uitschieter ING Bank met één maand. Erwin: “De politiek heeft
dit punt inmiddels ook omarmd en het is mooi om te zien dat grote
bedrijven steeds meer open staan om hierover afspraken te maken.”
De Unie zet voor 2018 in op 10 dagen betaald verlof voor de kers-
verse vader, adoptieouder of meemoeder.

MANTELZORG
Sinds jaar en dag richt De Unie zich op mantelzorg. Dat past in onze
grotere visie ‘Welzijn is de nieuwe Welvaart’ en participerend burger-
schap. Bijna iedereen krijgt vroeg of laat te maken met mantelzorg-
taken. Wij streven naar een mantelzorg vriendelijke werkomgeving
voor iedere werkende.

UITBREIDING VAN VERRUIMD
VADERSCHAPSVERLOF,
EEN BELANGRIJK PUNT.

WAAR ZETTEN WE OP IN DIT JAAR?
Op basis van gesprekken met onze leden en belangenbehartigers
hebben we de Perspectiefnota 2018 opgesteld. Hierin beschrijven
we de toegevoegde waarde van De Unie en waar we op inzetten dit
jaar. Het is de blauwdruk voor onze onderhandelaars. Zij gebruiken
dit als basis bij het opstellen van cao voorstellen voor jouw bedrijf
of sector.

TIJD OM TE VERZILVEREN
Onder het motto: ‘tijd om te verzilveren’ zet De Unie voor 2018
in op een duurzame loonruimte van 4%. Na jaren van behoud van
werkgelegenheid ten koste van de loonruimte, is het nu weer tijd
voor extra koopkracht. Erwin Rog, coördinator arbeidsvoorwaarden
bij De Unie: “Dit jaar gaan we voor een ‘faire’ loonsverhoging. Nu
het goed gaat met bedrijven, laten we medewerkers meeprofiteren.
Hiervoor gaan of zijn we in gesprek met werkgevers.”

DUURZAME INZETBAARHEID VOORWAARDELIJK
Duurzame inzetbaarheid gaat o.a. over jouw betrokkenheid en
toegevoegde waarde, gezondheid  en persoonlijke ontwikkeling. Een
belangrijk thema voor de Unie. Erwin: “Duurzame inzetbaarheid is
voor ons een voorwaarde om afspraken met werkgevers te maken.
Door hierover in gesprek te gaan, geven we de medewerker inzicht

936481_004_12-Apr-18_14:38:46_joke



DIT GAAN WIJ VOOR JOU DOEN IN 2018!

DE PERSPECTIEFNOTA  2018

ROBOTISERING & AUTOMATISERING
De vruchten plukken van de robotisering en automatisering. Laten
we aansluiten bij de generatie die nu op de arbeidsmarkt komt. De
norm is dan niet meer om vijf dagen te werken. Zij kiezen liever
voor een kortere werkweek om werk en prive ́ beter te combineren.
Erwin: “We hoeven er niet bang voor te zijn, maar we moeten het
vooral benutten. Hoe? Dat gaan we ontdekken. Laten we de tech-
niek inzetten en door slimmer te werken leidt dit uiteindelijk tot
meer welzijn.”

Naast onze inzet voor de cao-onderhandelingen, hebben we in de
nota uiteraard onze visie over pensioen opgenomen. En, ten aan-
zien van reorganisaties hebben we randvoorwaarden gesteld, waar
een sociaal plan aan moet voldoen.

In dit artikel staan slechts een paar highlights uit de Perspectief-
nota 2018. Het hele document is op de website te vinden. Speciaal
voor onze leden hebben we de 10 belangrijkste perspectieven
samengevat in een handzame leaflet. Wil je deze ontvangen?
Stuur een e-mail naar info@unie.nl of kijk op unie.nl/perspectief 

DE CAO METALEKTRO
AAN HET WOORD
Albert Meeuwissen is een van onze belangenbehartigers die
dagelijks aan het werk is voor jou. Om je een beeld te geven
van wat hij doet, vertelt hij over de cao Metalektro. Albert:
“Recent zijn we begonnen met de onderhandelingen over een
nieuwe cao Metalektro, hieronder vallen grote bedrijven die in
de technische industrie werken (denk aan ASML, Daf, Nedcar
enz.). Een sector waarin ongeveer 160.000 mensen werken.
In deze sector gaat het over het algemeen heel goed en
kunnen de bedrijven maar met moeite voldoende vakkrachten
vinden om het werk gedaan te krijgen. Daarnaast zorgen snel-
le technische ontwikkelingen ervoor dat het huidige personeel
zich steeds vaker en sneller moet bijscholen.
De Unie zet bij deze onderhandelingen in op een goede
loonsverhoging (3,5 %), ook voor het hogere personeel.

Daarnaast zetten wij in op (persoonlijke) ontwikkeling van
de medewerkers in de sector en steunen we de initiatieven
om de instroom te bevorderen. Voor de oudere medewerker
ondersteunen wij het generatiepact, een regeling waarbij me-
dewerkers bijvoorbeeld 80% werken, 90% salaris ontvangen
en 100% pensioen opbouwen in de laatste fase tot aan AOW.
Hierbij ontstaat dan ruimte voor het aannemen van jongeren.
Ook zetten we in op extra dagen voor jonge vader, adoptieou-
der of meemoeder.”

De onderhandelingen zijn in volle gang en wil je op de hoog-
te blijven van de ontwikkelingen, volg ons dan op
www.facebook.com/ikbenmetaal.
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Wil je meer weten over wat we op juridisch gebied voor je

kunnen betekenen? Bekijk onze website of neem contact op met

ons Service Center via 0345 851 963 of per mail sc@unie.nl

HAAL MEER UIT ONZE JURIDISCHE DIENSTVERLENING

WIST JE DAT…
ONZE JURIDISCHE AFDELING
KLAAR STAAT OM JOU TE HELPEN
Tijdens je carrière loop je soms aan tegen
vragen die je zelf niet direct kunt beantwoor
den. Dat kan een kleine vraag zijn over bij
voorbeeld onder welke cao je valt of op hoe
veel vakantiedagen je recht hebt. Het kan ook
een vraagstuk zijn met grotere impact op
jouw leven. Bijvoorbeeld een conflict met je
werkgever. Op welk moment dan ook, het is
fijn om dan een partner te hebben met wie je
kunt overleggen. Onze juristen en belangen
behartigers staan voor je klaar om samen
met jou te kijken naar juridische kwesties.
Weten wat we allemaal doen? Karin
Oosterveld, verantwoordelijk voor het
juridisch domein binnen De Unie, vertelt.

Karin: “Als het gaat om wet- en regelgeving, kan iedereen bij onze
juridische afdeling terecht. Of het nu gaat om eenvoudige vragen
of ingewikkelde kwesties. Onze deskundige medewerkers helpen je
graag verder.”

DESKUNDIG ADVIES
Worden jouw vragen complexer en loop je vast in de materie van
werk en inkomen en de wet- en regelgeving? Dan kun je voor des-
kundig advies bij onze juridische afdeling terecht.
Karin: “We adviseren je hoe je om moet gaan met een concurrentie-
beding of checken een nieuwe arbeidsovereenkomst. Wat je
misschien niet weet, is dat we ook adviseren over de keuze om in
loondienst te gaan of als zelfstandige te gaan werken.”

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN
Soms beland je in een situatie waarin je niet genoeg hebt aan een
advies en je echt bemiddeling nodig hebt. Wij kunnen dan namens
jou onderhandelen. Karin: “Onze aanpak is gericht op ‘voorkomen is
beter dan genezen’. Ons streven is om hiermee dreigende conflicten
van tevoren op te lossen. Denk hierbij aan bemiddeling bij vast-
stellingsovereenkomsten, pesten op het werk, of een situatie van
arbeidsongeschiktheid en re-integratie.

JOUW BELANG STAAT CENTRAAL
Kom je er echt niet uit, dan kan een vervelende situatie ont-
staan. Ook daar helpen onze experts jou bij. Natuurlijk wil je jouw
belangen goed behartigd hebben. Onze juristen op het gebied van
arbeidsrecht en sociale zekerheid hebben uitstekende kennis van
zaken. Karin: “Wij geloven in een persoonlijke aanpak. Onze juristen
zullen dan ook nooit het persoonlijke aspect verliezen tijdens een
proces. We staan je bij in bijvoorbeeld een procedure om je loon te
vorderen, of op het moment dat je werkgever je dienstverband door
middel van een procedure wil beëindigen. Ook tegen beslissingen
van het UWV maken wij in overleg met jou bezwaar.

EENVOUDIGE VRAGEN OF SPARREN?
Kortom, we kunnen je op juridisch gebied op allerlei niveaus onder-
steunen. Karin: “Ook als je relatief eenvoudige vragen hebt waarop
je wel snel een antwoord nodig hebt. Of je wil met een van onze
experts sparren op het gebied van zorgverlof, cao’s en beoordelings-
gesprekken. We beantwoorden je vraag dan snel via mail, telefoon,
chat en social media. Ook kun je altijd een kijkje nemen op onze
website.”
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In gesprek met Minister Koolmees

DE UNIE PLEIT MEE
VOOR MAATSCHAPPELIJKE HOUDBAARHEID

VERSCHILLENDE BELANGEN
Als het gaat om pensioen dan worden problemen binnen het huidige
collectieve stelsel verschillend ervaren. Ondanks een relatief lage
inflatie de laatste jaren, voelen de gepensioneerden het inmiddels
behoorlijk in hun bestedingsruimte. Voor jongeren en werkenden
wordt een claim op de toekomst gelegd. Jongeren bouwen minder
pensioen op, maar merken dat pas als het pensioen ingaat. De ver-
schillende belangen maken het er niet gemakkelijker op.

MAATSCHAPPELIJKE HOUDBAARHEID
De Minister gaf tijdens het gesprek aan dat de Sociaal Economische
Raad (SER) dit voorjaar met een voorstel komt tot hervormingen.
Hij wil dit proces niet verstoren en geeft de sociale partners de
ruimte en rust om tot een akkoord te komen. Wij hebben onder
de aandacht van de minister gebracht dat elk collectief stelsel
gebaseerd is op solidariteit én vertrouwen. Het draagvlak hiervoor
is aan het afnemen. Koolmees herkent dit en geeft aan dat dit ook
speelt binnen de AOW discussies. Bevriezen op 66 jaar is een te
dure maatregel, laat staan terug te gaan naar 65 jaar. Een moge-
lijke demping van de snelle verhoging van de AOW leeftijd ligt dan
eerder volgens de minister voor de hand. De Unie heeft gepleit om
niet alleen te sturen op maatschappelijke haalbaarheid maar vooral
op maatschappelijke houdbaarheid. Pensioenen is een generatie-

vraagstuk en vereist collectief draagvlak bij jong en oud. Wij willen
gaan voor een Eerlijk, Eenvoudig en Evenwichtig pensioenstelsel,
een triple-E pensioen dus.

BETER EN TOEKOMSTBESTENDIG
PENSIOENSTELSEL
De Unie attendeerde de minister op het effect van de oplopende
kloof tussen enerzijds inflatie en anderzijds compensatie middels
indexering van de pensioenen. De minister erkent dat de huidige
regels knellen en hij wil deze integraal oplossen. Hij vraagt begrip
voor het feit dat hij ‘met meel in de mond’ moet praten. Hij wil
gedurende de onderhandelingen en de politieke weg die moet
worden bewandeld het achterste van zijn tong niet laten zien. De
minister is echter wel bereid om af te wijken van het regeerakkoord
als de voorstellen een beter en toekomstbestendiger pensioenstelsel
oplevert.

DE 20-40-40 REGEL
De ontwikkelingen gaan snel. 10 jaar terug was het vaak nog
vanzelfsprekend om voor je 60e te stoppen met werken. Het besef
dat die tijd voorbij is, vertaalt zich inmiddels in langer door blijven
werken. De minister geeft aan dat een goede communicatie van
groot belang is voor draagvlak. Als voorbeeld refereert hij aan een
regel die hij altijd gebruikt. De 20-40-40 regel. Koolmees: “Mensen
beseffen niet dat je zelf 20% inlegt in het pensioen, 40% opge-
bouwd wordt vanuit rendementen tijdens je werkzame leven en 40%
uit rendementen nádat je al gestopt bent met werken. Het nieuwe
stelsel moet transparanter en er moet dus beter gecommuniceerd
worden wie verantwoordelijk is voor welke inleg en risico’s.”

GEDULD
Tijdens het gesprek spreekt de minister zijn waardering uit over de
samenwerking met onder andere De Unie en vraagt om geduld. De
bal ligt in de polder en zodra die gaat rollen, worden de overleggen
weer opgepakt. De afspraak is dat de SER in het voorjaar van 2018
met een advies komt. Of dit gaat lukken is natuurlijk de vraag. We
houden vinger aan de pols en houden je op de hoogte.

Wil je meer weten over onze visie op het thema pensioen? Neem
dan contact met ons op via 0345 851 963.Minister Wouter Koolmees en Belangenbehartiger De Unie Joop Voesten

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ging eind maart
in gesprek met verschillende belangengroepen, waaronder De Unie. In deze
kennismaking stond de pensioenproblematiek en de noodzaak tot hervormingen
centraal. Joop Voesten, Belangenbehartiger bij De Unie en Sven Klijnhout,
Pensioendeskundige UOV, namen deel aan dit gesprek.
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BINNENKORT:
TWEE NIEUWE LEDENVOORDELEN
In het vorige nummer van De Uniewereld heb je kunnen lezen over onze ledenvoordelen.
Het behartigen van de belangen van onze leden op het gebied van werk, inkomen, zorg en
persoonlijke ontwikkeling is en blijft ons belangrijkste werk. Wel doen we er alles aan om de
contributie die onze leden betalen zo laag mogelijk te houden. Daarom maken we met een
aantal aanbieders van diensten en producten kortingsafspraken voor leden. Zo kun je als lid
(een deel van) je lidmaatschap gemakkelijk terugverdienen. Met plezier informeren we je over
twee nieuwe ledenvoordelen waarvan je in de toekomst gebruik kunt maken. 

PRIVATE LEASE VAN ALPHABET
Heb je altijd een lease-auto gereden en moet je deze nu inleveren?
Of ben je op zoek naar een nieuwe auto? Speciaal voor leden van De
Unie biedt leasemaatschappij Alphabet een uniek aanbod van Pri-
vate Lease. Bij Private Lease sluit je een contract af met Alphabet
voor het gebruik van een auto naar keuze. Daarvoor betaal je een
maandelijks vast en laag tarief. Het voordeel van private lease is
dat je voor een vast maandelijkse tarief veel terugkrijgt. De kosten
zijn inclusief verzekering, onderhoud, belasting, vervangend vervoer
en pechhulp. Je hoeft alleen de brandstof nog zelf te betalen.

KORTING OP SECURITASHOME
Smart Living is hot. Steeds meer technologische ontwikkelingen
maken het mogelijk om op afstand bijvoorbeeld je energieverbruik
te monitoren. Maar ook op het gebied van veiligheid is het prettig
als je weet wat er in en om je woning gebeurt als jij er niet bent.
SecuritasHome is een flexibele oplossing waarmee je in één keer je
huis slim en veilig maakt.

Slim en veilig wonen
SecuritasHome is een slim pakket dat huisautomatisering en
beveiliging combineert. Door de geavanceerde hardware en
interactieve app is de oplossing makkelijk in gebruik en past zich
aan naar jouw behoeften.
Zo beheer je eenvoudig verlichting op afstand, monitor je wie je
huis binnenkomt en krijg je inzicht in je energieverbruik.
Voor ieder type huis is er een standaard pakket beschikbaar.
Al vanaf € 29,95 per maand. Nu speciaal voor leden van de Unie
met 7,5% korting.

De voordelen van SecuritasHome voor jou
• Dankzij de mobiele app heb je altijd inzicht in wie je huis

binnenkomt en je energieverbruik;
• Ontvang meldingen bij gebeurtenissen in en rond je huis;
• Kijk realtime mee op het moment dat er iets gebeurt;
• Beheer verlichting op afstand eenvoudig via de mobiele app;
• Bij brand word je direct gewaarschuwd dankzij de slimme

rookmelder;
• Je huis is 24/7 bewaakt dankzij monitoring vanuit de

alarm centrale;
• Dankzij de landelijke dekking van Securitas is er altijd een

surveillant in de buurt;
• De pakketten zijn schaalbaar en daardoor geschikt voor

elk woningtype.

Meer weten over deze ledenvoordelen? Houd onze website in de gaten www.deunie.nl/ledenvoordelen

 

De voordelen van private lease voor jou
• Je rijdt zonder grote investering een splinternieuwe auto;
• Gemak, zekerheid en comfort;
• Geen onverwachte kosten;
• Alles wordt voor geregeld: verzekering, onderhoud, reparatie en

banden;
• Alphabet Private Lease is de meest voordelige aanbieder volgens

de Consumentenbond & door VZR uitgeroepen tot Private Lease-
maatschappij van 2017/2018.

Naast een scherp tarief op het maandbedrag gelden extra voordelen
voor jou als lid van De Unie:
• Maximale no-claimkorting (t.w.v € 20,- p.m);
• Gratis SVI schadeverzekering inzittenden (t.w.v € 4,- p.m.);
• Gratis verlaging eigenbijdrage bij schade van € 225,- i.p.v

€ 450,- (t.w.v. € 10,- p.m);
• Flexibele inleverregeling. Mogelijkheid om de auto na 6 maan-

den kosteloos in te leveren bij een looptijd van 24 maanden.
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