ALS U
EEN ÉCHTE
TEGELZETTER
BENT…

WWW.BOVATIN.NL

VOOR INFORMATIE:
Secretariaat BOVATIN
Postbus 310, 3900 AH Veenendaal
Telefoon:
0318 – 547 366
E-mail:
bovatin@bovatin.nl
Website:
www.bovatin.nl
Bezoekadres: Nieuweweg 226, Veenendaal
Lid worden? www.bovatin.nl/waaromlidworden

DAN BENT U
LID VAN

U bent gespecialiseerd aannemer in tegelwerken.
Met of zonder showroom, met of zonder personeel.
Maar in ieder geval: u bent één van degenen die
ervoor zorgt dat keramiek en natuursteen perfect
verwerkt worden. U staat voor uw vakmanschap.
Mee eens? Dan is de Bond voor Aannemers in
Tegelwerken (BOVATIN) uw thuisbasis. De bond
behartigt sinds 1950 de belangen van zijn ongeveer
250 lidbedrijven. Zo onderhandelt BOVATIN over
veiligheid, milieu, arbeidsomstandigheden en
arbeidsvoorwaarden met de overheid en andere
organisaties. In Nederlands verband samen met
de Aannemersfederatie en de NOA, in Europees
verband samen met de EUF.
Leden kunnen bij de bond terecht voor advies
en ondersteuning op juridisch, technisch en
bedrijfskundig gebied. En - BOVATIN werkt ook
samen met de onderwijsinstellingen aan het
opleiden van nieuwe vaklieden: zo schrijft BOVATIN
bijvoorbeeld mee aan de opleidingen, en ziet
BOVATIN erop toe dat de leerlingen vertrouwd
raken met de nieuwste ontwikkelingen, materialen
en technieken. En BOVATIN zorgt er ook zelf voor
dat tegelzetten innovatief, gezond en leuk werk blijft.

LID WORDEN?
DIT ZIJN DE VOORDELEN:
■

Een éénmansbedrijf is al lid vanaf € 1,-/dag!

■

Advies, voor u, op maat

■

Elk jaar een BOVATIN Jaardag, en periodieke
ontmoetingen in uw regio

■

Bindend advies via de Stichting Geschillenoplossing Tegelwerk (SGOT), dus onafhankelijke
geschillenbeslechting

■

U verdient uw lidmaatschap moeiteloos terug via
diverse inkoopvoordelen!

■

(in ontwikkeling) Geborgde garantie voor
consumenten: u kunt uw klant zekerheid bieden!

■

Kwartaalblad BOVATINfo op uw deurmat,
en de maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox

■

Belangenbehartiging in Den Haag

■

Bij- en nascholing via de Nederlandse
Innovatieve Tegel Academy!

■

Promotie via www.MeerwaardeVanTegels.nl

■

Hoe dan ook: uw belangen staan centraal!

MEER INFO & INSCHRIJVEN:
WWW.BOVATIN.NL/WAAROMLIDWORDEN

SAMEN MET DE HANDEL EN DE FABRIKANTEN!
Een groeiend aantal fabrikanten en handelshuizen
heeft zich inmiddels als ‘geassocieerde lid’ met BOVATIN
verbonden. Zoals één van hen op het promotiefilmpje
op www.bovatin.nl zegt: “Tegels en lijmen zijn
halfproducten. Pas onder de handen van de vakbekwame
tegelzetter wordt het een eindproduct. En alleen met
goed opgeleide vaklieden kunnen wij onze producten
promoten en in de markt zetten!” Samen met de
geassocieerde leden werkt BOVATIN dan ook aan de
marketing van keramiek en natuursteen in de campagne
www.MeerwaardevanTegels.nl.

MEERWAARDE
VAN

TEGELS
En verder… BOVATIN doet meer dan u hier kunt lezen.
En als het nodig is, onderneemt BOVATIN een extra actie.
Wilt u weten hoe het is om BOVATIN-lid te zijn? Laat u
dan introduceren op een van de bijeenkomsten door één
van de leden, en praat eens met één van de bestuursleden. Of neem contact op met het Bondsbureau!

