Confederatie Bouw...
…ten dienste van de aannemers!
Algemeen aannemer, afwerking o.a. verwarming, elektriciteit, schilderen,
vloeren, plafonneren, timmerwerken, schrijnwerkerij, wegenbouw,...
Ongeacht uw activiteiten …

Twijfel niet en contacteer ons!


Vertrouw ons uw administratie toe!



Vraag raad aan onze specialisten.



Problemen? Wij helpen u graag verder…



Toegang tot informatie en documenten.

Bezorg ons uw dossier. Samen vinden we een oplossing!
De Confederatie Bouw verdedigt de sectorbelangen bij de overheid, de economische beleidsmakers en de
bouwpartners. Door aanwezig te zijn op lokaal, gewestelijk, nationaal en Europees niveau
vertegenwoordigt de Confederatie de bouwsector bij talrijke organisaties en instanties.

Een vrijblijvende afspraak? Stuur onderstaande coupon per fax naar 02 230 23 89 of via e-mail naar
ghislain.zannen@confederatiebouw.be of belt u op GSM nummer 0477/95.49.06.

Onderneming: ..................................................................................................................................................
Verantwoordelijke: ..........................................................................................................................................
Adres: ...............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Ondernemingsnummer (BTW): .......................................................................................................................
Tel:.................................................................. Fax: ...........................................................................................
GSM: ............................................................. Email: .........................................................................................
Confederatie Bouw Brussel Vlaams-Brabant
Aarlenstraat 92 • 1040 Brussel • T 02 230 14 20 • F 02 230 23 89
www.confederatiebouw.be

Onze diensten in een oogopslag…
Administratie
• Starterservice
• Registratie
• Erkenning overheidsopdrachten
• Melding werven, dimona, RSZ, ...
• Controle van onderaannemers
• Standaardformulieren, contracten,
onderaanneming,…
• Ondernemingsloket Bouw (Formalis)
Sociale materie
• Personeelsbeheer
aanwerving, loonbarema’s, arbeidsduur, premies,
overuren, inactiviteitdagen, …
• Financiële tussenkomst bij opleidingen
arbeiders en bedienden via FVB Constructiv
en CEVORA
• Gewaarborgd loon
Economie en fiscaliteit
• Premies
• Werken in het buitenland
• Buitenlandse arbeiders aanwerven
• Regionale en lokale fiscaliteit
Milieu en ecologie
• Bodemsanering
• Afvalwater
• Energie (gebouwen)
• Akoestische isolatie
• Milieuvergunningen
• Afvalbeheer
• Milieuadviseur beschikbaar

Juridisch
• Wetgeving en bouwvoorschriften,
overheidsopdrachten, …
• Geschillenregeling
• Schuldvorderingen
• Ruimtelijke ordening en stedenbouw
Opleidingen
• Voor aannemer en personeel
veiligheid, juridische opleidingen, duurzaam
bouwen, communicatie, beroepsgerichte en
bedrijfsinterne opleidingen e.a.
Informatie
• Publicaties Bouwbedrijf
• Nieuwsbrieven
• Bouw- en vastgoedbedrijvig
• Vaktijdschriften
• www.confederatiebouw.be
Exclusieve ledenvoordelen!
• Tankkaart en stookolieleveringen
• Meteo applicatie (KMI)
• Financiële analyses
• Leasing van voertuigen
• Verbanddozen

Via onze consumentenwebsite
www.buildyourhome.be
tonen we de meerwaarde van
onze leden en hun vakmanschap!

Reeds 15.000 bouwondernemingen
genieten van onze diensten, waarom u niet ?
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