
SelinaAdam

Nog geen lid? Word nu lid en krijg meteen ook een syndicale premie!
Ben je lid van het ACV? Dan krijg je ook 112 euro syndicale premie!

Scan voor meer info 
(of contacteer je ACV-afgevaardigde)

heeft 65 dagen als 
interimmer gewerkt 
en is lid van het ACV

heeft 220 dagen als 
interimmer gewerkt 
en is lid van het ACV

Jij ook?Adam en Selina hebben recht op premies!

Heb je als interimmer minstens 65 dagen gewerkt tussen 01.07.21 en 30.06.22? 
 Dan heb je recht op een eindejaarspremie! 
  Je eindejaarspremie bedraagt 8,33% van je brutoloon.

www.hetacv.be/interimunited

Interimmer? 
Vergeet je premies niet!

Begin december ontvang je automatisch een formulier van het Sociaal Fonds 
voor de Uitzendkrachten. Onderteken dit formulier en bezorg het zo snel mogelijk 
aan je ACV-afgevaardigde of steek het in een ACV-brievenbus.
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Nog geen lid?

We zijn er voor je: contacteer ons voor persoonlijk 
advies of juridische bijstand. We helpen je ook bij werkloosheid.

- Contacteer de ACV-afgevaardigde in je onderneming
- Surf naar www.hetacv.be/interimunited
- Stuur een mail naar interimunited@acv-csc.be

Heb je soms het gevoel dat je er alleen voor staat?
Of dat er met je voeten wordt gespeeld? 

Het is niet eenvoudig om interimmer te zijn. Je hebt rechten, 
maar die worden niet altijd nageleefd. Daarom is er 
Interim United, wij willen ervoor zorgen dat interimmers 
op dezelfde manier worden behandeld als vaste werknemers.

Maak je vandaag nog lid en ontvang ook 
een vakbondspremie!

Geef dit strookje aan je ACV-afgevaardigde. 
Je kan ook online lid worden op www.hetacv.be/word-lid

Voornaam:  .....................................................................................................
Naam:  .....................................................................................................
E-mailadres: .....................................................................................................
Gsm-nummer: ............................................................
Bedrijf:  ............................................................

Blijf niet zitten met je vragen 
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Het leven als interimmer
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