Lid worden?
Maak je online lid op www.jongacv.be of bezorg het
ingevulde inschrijvingsformulier hieronder in een
ACV-dienstencentrum in je buurt (adressen vind je op
adressen.hetacv.be).

Inschrijvingsformulier
Geslacht:

■M ■V

Taal:

■ NL ■ FR ■ DU

Voornaam:
Straat:
Nummer:

Bus:		

Postcode:

Woonplaats:
Land:
Geboortedatum:

/

/

Nationaliteit:
GSM:
E-mail:
Ik ben student/schoolverlater in mijn beroepsinschakelingstijd (schrappen wat niet past)

■ Ik verdien geld met sporten en wil naast mijn
lidmaatschap ook aansluiten bij ACV-Sporta (betalend).
Alle info op www.acv-sporta.be.

■

Ik geef het ACV toestemming om voor een goede dienstverlening mijn persoonlijke gegevens op de kruispuntdatabank sociale zekerheid te consulteren. Het ACV
bewaart daarnaast persoonlijke gegevens met zorg voor de privacy. Meer info?
https://gdpr.hetacv.be

Verandert er iets aan je situatie of aan je gegevens
(adres, e-mail, afgestudeerd …)? Laat het ons weten, zo
krijg jij van ons altijd de info die best bij jou past!

V.U.: Dominique Leyon - Haachtstesteenweg 579 - 1030 Brussel - www.hetacv.be - Niet op de openbare weg gooien aub.

Naam:

Haal meer uit
je studentenjob!
Het ACV, dé vakbond
voor jobstudenten en
schoolverlaters
facebook.com/acvjongeren
jongacv

Een studentenjob is meestal ‘big fun’!
Maar helaas loopt het af en toe ook wel
eens fout. Een arbeidsongeval of een
baas die je loon niet correct uitbetaalt
bijvoorbeeld… Word lid van Jong ACV en
dan zorgen we er samen voor dat je krijgt
wat je verdient. We geven je alle info en
helpen je bij vragen. Je lidmaatschap is zo
jouw beste bescherming als jobstudent!

WAAROM LID WORDEN?

Niet enkel voor jobstudenten

Een feestdag werd niet uitbetaald?

We zijn er niet alleen voor jobstudenten, maar

Je kreeg je ontslag omdat je ziek werd?

ook voor wie net afgestudeerd is.

Wij zetten alles op alles zodat jij correct

Met een antwoord op al je vragen over loon-

wordt behandeld. Gratis, desnoods tot in de

en arbeidsvoorwaarden of over je startersloon,

rechtbank. Je lidmaatschap is zo jouw beste

contracten, je inschrijving als werkzoekende ...

bescherming als jobstudent!

Ook voor handige sollicitatietips en praktische
aandachtpuntjes voor je eerste job, kan je op

We houden je op de hoogte van de
spelregels rond studentenarbeid. Verandert
er iets in de wetgeving? Dan krijg jij
daarover meteen een bericht. Zo ben je

ons rekenen.

Ò

altijd op de hoogte van de juiste regels.

Handig toch ?

Ben je stagiair? We helpen je op weg met
je stageovereenkomst, je overuren of
onkostenvergoedingen.

Ò

Ga je naar het buitenland voor je studies, je
stage of vakantiewerk? Wij helpen je met je
paperassen voor je vertrekt.
Jong ACV is de vakbond voor elke jobstudent
en schoolverlater!

En omdat we weten dat een jobstudent

Hoe lang mag je werken als student? Moet je belastingen

die zuurverdiende centjes liever

betalen op wat je verdient? En wat met kindergeld?

aan andere dingen uitgeeft, is dat

Voor het antwoord op al je vragen over studentenarbeid,

lidmaatschap zelfs helemaal gratis!

kan je bij ons terecht. ISA, onze informatielijn voor
studentenarbeid, helpt je graag. Contacteer ISA via mail

Helemaal gratis!

(isa@acv-csc.be), chat (www.chatmetisa.be) of telefoon
(02 244 35 00). Je vindt ook al heel wat antwoorden en
info in de brochure Lonend Studentenwerk, die je op onze
website gratis kan bekijken en downloaden.

