Nelectra
neemt het

voor u op

Samen met u
Weet u wat een sectorfederatie als Nelectra voor u doet?
Wij pleiten op alle vlakken en alle niveaus voor een werkbare
sector waarin iedereen op een eerlijke manier zijn boterham
kan verdienen. Daar gaan wij voor dag in dag uit: in cao-onderhandelingen, bij federale en regionale topministers maar
ook lokaal, bij u in de Dorpsstraat.
Nelectra staat u bij en maakt u en uw bedrijf sterker. Met
uw lidmaatschap bij ons haalt u een pak extra knowhow en
expertise in huis. Elektro-installateurs en elektrohandelaars
kloppen dagelijks bij ons aan voor een antwoord op al hun
vragen.
Nelectra verbindt en brengt zelfstandigen en werkgevers uit
de elektrosector samen en brengt u in contact met andere
deskundigen uit uw sector. Want het meeste leert u van
elkaar, toch?
Nelectra is dé federatie voor de elektrosector. Wij zijn opgericht in 1960 en beschikken over uitgebreide kennis van
zaken door een jarenlange ervaring. Bij ons bent u aan het
juiste adres.

Nelectra is knowhow
Nelectra verbindt
Nelectra is vooruitgaan

Antwoord verzekerd
Bij wie klopt u aan met uw vragen? En weet u van tevoren
hoeveel dat advies u zal kosten?
Bij Nelectra weet u dat wel. Want advies zit volledig inbegrepen in de prijs van uw lidmaatschap. U betaalt geen euro
meer of u nu 2, 6 of 16 vragen stelt. En het maakt ook niet uit
of het juridische, technische of fiscale vragen zijn.
Nelectra heeft gespecialiseerde adviseurs in dienst die de
elektrosector door en door kennen. Via www.nelectra.be
blijft u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Dankzij uw persoonlijke code heeft u dag en nacht toegang tot
belangrijke sectorinformatie. Ook via onze e-nieuwsbrieven
en ons vakblad ElektroVisie informeren we u over de belangrijkste ontwikkelingen.
Wist u trouwens dat ons vakblad ElektroVisie de grootste
gecontroleerde oplage heeft in de sector?
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Een stap voor
Nelectra zorgt ervoor dat u de jongste ontwikkelingen en
trends kent. Onze infosessies, expert classes, in company
trainings en webinars over de belangrijkste thema’s in de
elektrosector volgt u dankzij uw lidmaatschap helemaal
gratis of tegen een zeer voordelig tarief. De lesgevers zijn
telkens specialisten in hun vakgebied. We kopiëren geen
opleidingen die elders gegeven worden maar spelen snel in
op wat er leeft en verandert in de elektrosector. En na elke
infosessie is er tijd voor netwerking.
Onder meer volgende onderwerpen komen aan bod:
Technisch
• slimme installatietechnieken
• hernieuwbare energie
• binnenhuisbekabeling
Personeel
• cao
• overuren
• mobiliteitsvergoeding

Exclusief aanbod
infosessies, webinars;
betaalde opleidingen
via de kmo-portefeuille

Administratie
• nieuwe reglementering
• ondernemerschap
• contracten

Tevredenheidsscore: 8,3/10

Met hand en tand
Wij verdedigen uw belangen met hand en tand. Nelectra
zit mee aan de onderhandelingstafel in heel wat organisaties. In het paritair comité slepen we voor u het beste uit de
brand bij de sectorale onderhandelingen. We liggen aan de
basis van of hebben mandaten bij PV Cycle, Recupel, Alia, …
en we zijn kind aan huis bij de belangrijke ministeriële kabinetten.
Regelmatig hebben we contact met de federale en regionale ministers die de elektrosector vooruit kunnen helpen.
Zo trekt Nelectra hard mee aan de kar van een elektrosector waar oneerlijke concurrentie en sociale fraude streng
worden aangepakt. Samen gaan we voor een sterke sector.

• Voorstrever van de Recupel
vergoeding
• Cao met meer flexibiliteit,
betaalbare overuren

Tegen oneerlijke
concurrentie

Ledenvoordelen
Nelectra denkt met u mee. Voor vragen en problemen die
vaak voorkomen bedenken we gepaste en efficiënte oplossingen. Zo ontwikkelden we een platform met veiligheidsinstructiefiches zodat u geen tijd verliest om aan de wettelijke verplichting te voldoen en iedereen veilig kan werken.
Om wanbetalers aan te pakken, werkten we in samenwerking met een advocatenkantoor een voordelig systeem van
online schuldinvordering uit.
Starters in de elektrosector helpen we met onze handige
applicatie kostprijsberekening. Ontdek ook het gebruiksvriendelijke document risicoanalyse dat Nelectra gratis ter
beschikking stelt van haar leden.

• Schuldinvordering
8/10 positief resultaat

• Vele kortingen

pictogrammen, gebruikersboekjes, ecocheques, …

• Gratis bijstand

Erkenningen, vergunningen, controles en inspectie

Tools, kortingen,
bijstand, …

Word lid vanaf
€ 112 per jaar
Meer informatie:
www.nelectra.be of 02 550 17 11
Stationlei 78 b 1/1 - 1800 Vilvoorde
info@nelectra.be

