Beste lid
Vraagt u zich af wie Fecamo is als u de jaarlijkse factuur van de Confederatie Bouw in de bus
krijgt? Bent u, als tegelzetter, vermoeid na een zware werkdag en heeft u geen zin meer in een
lange zoektocht naar technische informatie of om uw administratie in orde te brengen? Of bent u
op zoek naar een plaats waarbij u naar hartenlust uw ideeën en beroepservaringen kan uitwisselen
met collega-tegelzetters?
Uw beroepsfederatie, Fecamo, neemt actie.
Wij hebben onze website helemaal vernieuwd, waarbij we een heus
informatieplatform willen worden voor onze leden.
Fecamo is er voor ú.
De website www.fecamo.com zal voortaan niet alleen eenvoudiger in
gebruik zijn, maar u zal voortaan heel snel en op een erg eenvoudige manier uw weg vinden in een
waaier van documenten.
Fecamo heeft een apart gedeelte ontworpen voor haar leden.
Zo biedt Fecamo u haar typedocumenten (algemene verkoopsvoorwaarden e.d.) aan
alsook een technische gids met waardevolle Technische Voorlichtingsnota’s, WTCBdossiers enzovoort.
Als lid krijgt u de kans om uw ervaringen uit te wisselen met uw collega’s op ons forum.
Om op het volledige gedeelte voor de leden toegang te krijgen, hoeft u zich slechts aan te melden
met uw gegevens van de Confederatie Bouw.
Wist u trouwens dat u, als lid, ook vermeld wordt op onze website bij ‘Vind een tegelzetter’? Via
deze module kunnen potentiële klanten uw bedrijf terugvinden. Daarom is het
zeker aangeraden om uw profiel aan te vullen! Deze gegevens kunt u aanpassen
via ‘mijn profiel’.
Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties of bent u uw logingegevens vergeten, aarzel dan zeker
niet om contact op te nemen met één van onze medewerkers op het secretariaat via
fecamo@confederatiebouw.be of via 02 545 57 58!
Wij helpen u graag verder.
Met vriendelijke groeten
Fecamo “een federatie in actie”
Lombardstraat 34-42
1000 Brussel
T. 02 545 57 58

