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Leden kortingen
U bent lid van Horeca Vlaanderen, de representatieve beroepsvereniging die dagelijks instaat voor de belangen van
de horecaondernemers in Vlaanderen.
Horeca Vlaanderen steunt haar leden met up-to-date informatie, advies, infosessies, opleidingen en leden kortingen.
Bovendien zet uw federatie haar schouders mee onder de lokale horecawerking.
In de volgende bladzijdes verneemt u hoe u actief gebruik kan maken van de kortingen die wij voor u onderhandeld
hebben.
Deze worden ook aangevuld met lokale voordelen, die door uw lokale beroepsvereniging of uw Provinciebestuur
aangeboden worden. Neem dus zeker een kijkje op hun Facebook-pagina of website.
Heeft u nog een vraag over onze leden kortingen, contacteer ons op volgende contactgegevens:
Horeca Vlaanderen – tel: 02 213 40 10 – email: info@horeca.be .
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AUTEURSRECHTEN
SABAM






Partner:
SABAM is de Belgische vereniging van auteurs, componisten en uitgevers. Ondernemingen die in het
openbaar muziek afspelen moeten een jaarlijkse bijdrage betalen aan de SABAM vereniging. www.sabam.be
Voordeel:
Leden van Horeca Vlaanderen hebben jaarlijks recht op een korting van 10% op hun factuur (berekend op het
bedrag zonder BTW), en evenwel bedraagt de maximale korting 43,93 euro. Dit maximumbedrag wordt
jaarlijks geïndexeerd.
Opgelet, er zijn enkele voorwaarden verbonden aan de korting:
 De factuur die u stuurt is de officiële factuur van SABAM waarop volgende tekst vermeldt staat: “Dit
document, vergezeld van het betalingsbewijs, geldt bij uw federatie als enig bewijsmiddel van
betaling”.
 De korting is geldig voor volgende rubrieken: 101, 102, 103 en 104.
 Zo u meerdere SABAM-facturen zou krijgen met verschillende titularisnummers kan u de korting
aanvragen op 1 nummer. Dit titularisnummer dient jaarlijks hetzelfde te zijn.
 Uw SABAM bijdrage is niet hetzelfde als uw bijdrage voor de billijke vergoeding (Honebel). Hierop
geldt deze korting niet.
Hoe van het voordeel genieten ?
Leden van Horeca Vlaanderen sturen de kopie van de SABAM factuur alsook het betalingsbewijs naar
Horeca Vlaanderen : per email op info@horeca.be , per post naar Anspachlaan 111/b4 1000 Brussel of per
fax op 02/213.40.11.
Betaalt u per jaar, dan gaat het om uw jaarfactuur, betaalt u echter bijvoorbeeld per semester, dan moet u ons
2 facturen en betalingsbewijzen bezorgen.
Na verwerking gaat Horeca Vlaanderen over tot uitbetaling op uw bankrekening. Vergeet dit niet expliciet door
te geven !!!

TANKKAARTEN
Q8 LIBERY CARDS






Partner:
Q8 beschikt over een tanknetwerk van 680 Q8 en Q8 easy stations in de Benelux, waaronder een 400-tal in
België. www.q8.be
Voordeel:
Horeca Vlaanderen leden genieten van een korting op de officiële brandstofprijs voor een tankbeurt in België,
en dit ongeacht het volume dat zij jaarlijks afnemen. De korting bedraagt 9,50 eurocent/liter excl BTW (11,50
eurocent/liter incl BTW). De korting is geldig op alle brandstoffen.
Wanneer de pompprijs lager ligt dan de Q8 Liberty Card met korting, betaalt u de pompprijs. De laagste prijs
wordt u dus steeds gegarandeerd!
De tankkaart zelf is gratis (normale kostprijs: 12,50 eur).
Hoe van het voordeel genieten ?
Vraag uw gratis tankkaart aan op: http://q8liberty.q8.be/hor en volg de stappen die beschreven staan.
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GROOTHANDEL AANKOPEN
ISPC






Partner:
ISPC is één van de toonaangevende groothandels voor de horecasector. Zij beschikken over een aanbod van
meer dan 36.000 referenties onder één dak. ISPC is gevestigd in Gent en Luik. www.ispc.be
Voordeel:
Leden van Horeca Vlaanderen hebben jaarlijks recht op een kortingsbon van 50 euro wanneer zij overgaan
tot een aankoop van minimaal 300 euro.
Hoe van het voordeel genieten ?
Om hiervan te genieten moet u tijdens uw ISPC aankopen in Gent of Luik de gedrukte kortingsbon
overhandigen die u in het Horeca Vlaanderen ledenpakket werd toegestuurd.
Opgelet: deze bon heeft een geldigheidsduur van één jaar.

HANOS






Partner:
Hanos is één van de toonaangevende groothandels voor de horecasector. Hanos is gevestigd in Hasselt en
Antwerpen. www.hanos.be
Voordeel:
Leden van Horeca Vlaanderen hebben jaarlijks recht op een kortingsbon van 50 euro wanneer zij overgaan
tot een aankoop van minimaal 300 euro.
Hoe van het voordeel genieten ?
Om hiervan te genieten moet u tijdens uw Hanos aankopen de gedrukte kortingsbon overhandigen die u in
het Horeca Vlaanderen ledenpakket werd toegestuurd.
Opgelet: deze bon heeft een geldigheidsduur van 3 maanden.

METRO CASH & CARRY






Partner:
Metro Cash & Carry is één van de toonaangevende groothandels voor de horecasector. Metro Cash & Carry
beschikt over 7 vestigingen (Antwerpen, Brussel, Evergem, Hasselt, Luik, Sint-Katelijne-Waver, Wevelgem).
www.metro.be
Voordeel:
Leden van Horeca Vlaanderen hebben jaarlijks recht op een kortingsbon van 50 euro wanneer zij overgaan
tot een aankoop van minimaal 300 euro.
Hoe van het voordeel genieten ?
Om hiervan te genieten moet u tijdens uw Metro aankopen de gedrukte kortingsbon overhandigen die u in het
Horeca Vlaanderen ledenpakket werd toegestuurd.
Opgelet: deze bon heeft een geldigheidsduur van 8 maanden.

HORECA TOTAAL






Partner:
Horeca Totaal is één van de toonaangevende groothandels voor de horecasector. Zij beschikken over 2
vestigingen: één in Brugge en één in Oostende. www.horecatotaal.be
Voordeel:
Leden van Horeca Vlaanderen hebben jaarlijks recht op een kortingsbon van 50 euro wanneer zij overgaan
tot een aankoop van minimaal 250 euro verse voedingswaren.
Hoe van het voordeel genieten ?
Om hiervan te genieten moet u tijdens uw Horeca Totaal aankopen de gedrukte kortingsbon overhandigen die
u in het Horeca Vlaanderen ledenpakket werd toegestuurd.
Opgelet: deze bon heeft een beperkte geldigheidsduur.
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ELEKTRONISCHE MAALTIJDCHEQUES AANVAARDEN ALS BETAALMIDDEL

PLATFORM 3 UITGEVERS:
https://www.beaffiliate.be?f=0C441D84-A93D-411C-A3EB-8B5C5251C199&a=1
of apart
EDENRED





Partner:
Edenred is één van de 3 Belgische uitgevers van maaltijdcheques (Ticket Restaurant).
Voordeel:
Horeca Vlaanderen leden genieten een voordeeltarief bij Edenred wanneer klanten via een betaalterminal met
elektronische maaltijdcheques wensen te betalen.
Voordeel: 1,02% transactiekosten – normaal tarief: 1,50%
Hoe van het voordeel genieten ?
Neem rechtstreeks contact op met Edenred op tel: 02/679.55.50 of per e-mail op: cardaffiliateBE@edenred.com en verwijs naar uw lidmaatschap bij Horeca Vlaanderen aan de hand van uw lidnummer.

SODEXO





Partner:
Sodexo is één van de 3 Belgische uitgevers van maaltijdcheques (Lunch Pass).
Voordeel:
Horeca Vlaanderen leden genieten een voordeeltarief bij Sodexo wanneer klanten via een betaalterminal met
elektronische maaltijdcheques wensen te betalen.
Voordeel: 1,1% transactiekosten – normaal tarief: 1,50% (minimale kost 0,10 eur).
Hoe van het voordeel genieten ?
Neem rechtstreeks contact op met Sodexo op tel: 02/547.55.88 of per e-mail op affiliatessodexocard.be@sodexo.com en verwijs naar uw lidmaatschap bij Horeca Vlaanderen aan de hand van uw
lidnummer.

MONIZZE





Partner:
Monizze is één van de 3 Belgische uitgevers van maaltijdcheques (Monizze Card). www.monizze.be
Voordeel:
Horeca Vlaanderen leden genieten een voordeeltarief bij Monizze wanneer klanten via een betaalterminal met
elektronische maaltijdcheques wensen te betalen.
Voordeel: 1% transactiekosten (minimum 0,03 eur voor alle bestedingen onder de 3 eur, maximum 0,10 eur
voor alle bestedingen vanaf 10 eur) in plaats van een minimale transactiekost van 0,045 eur.
Hoe van het voordeel genieten ?
Neem rechtstreeks contact op met Monizze op shop@monizze.be , of per tel: 02/891.88.00 en verwijs naar
uw lidmaatschap bij Horeca Vlaanderen aan de hand van uw lidnummer.
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ECOCHEQUES AANKOPEN
EDENRED





Partner:
Edenred is één van de 2 Belgische uitgevers van papieren ecocheques. www.edenred.be
Voordeel:
o Tussen 1 – 25 euro volume: kost = forfait van 7 euro (inbegrepen prestatievergoeding en
leveringskosten).
o Tussen 26 – 50 euro volume: kost = forfait van 10 euro (inbegrepen prestatievergoeding en
leveringskosten).
o Tussen 51 – 400 euro volume: kost = forfait van 15 euro (inbegrepen prestatievergoeding en
leveringskosten).
o Meer dan 400 euro volume: kost = de prestatievergoeding bedraagt slechts 3,75% i.p.v. 7%,
hierboven rekenen ze leveringskosten (20 euro) aan.
Hoe van het voordeel genieten ?
Surf naar de website van Horeca Vlaanderen www.horecavlaanderen.be, zoek Edenred in de zoekmotor, vul
uw lidnummer in, download de Edenred bestelbon en bezorg die aan Edenred per fax op 02/678.28.28 of per
email aan eco-order-be@edenred.com .

HR DIENSTENGROEP
ADMB






Partner:
1.100 ADMB-medewerkers ondersteunen dagelijks het personeelsbeleid van ruim 180.000 ondernemers en
organisaties. Aan deze klanten bieden ze op elk moment het gepaste HR-dienstenpakket: van opstart tot
loonadministratie, van rekrutering tot preventie, van kinderbijslag over verzekeringen tot HR-advies.
www.admb.be
Voordeel:
De verhoogde korting van 10% wordt berekend op de beheerskost die wordt aangerekend per werknemer en
per loonberekening (m.a.w.: per jaar omvat dit: 12 loonberekeningen, 1 berekening vakantiegeld, 1
berekening eindejaarspremie, correcties,…).
Hoe van het voordeel genieten ?
Maak u bekend als Horeca Vlaanderen lid per email op info@admb.be of bij het lokaal ADMB kantoor.

PUBLICATIE
FOODPRINT






Partner:
Foodprint is een publicatie van mjPublishing, Deze uitgeverij specialiseert zich in volgende domeinen: koken
en keuken, special intrest, mjPublishing educatief: horeca - opleiding (voor docenten - opleidingcentra),
nieuwsbrief "Forum voor het horeca - onderwijs" (voor docenten - opleidingcentra).
Voordeel:
Gratis exemplaar van “Foodprint, jaarboek van de gastronomie”, te verkrijgen in de Metro-vestigingen
(normale kostprijs 20 eur)
Hoe van het voordeel genieten ?
Horeca Vlaanderen leden krijgen een gepersonaliseerde brief waarmee zij in de Metro-winkels een gratis
exemplaar van de Foodprint-publicatie kunnen afhalen aan de kassa (zolang de voorraad strekt). Enkel de
originele brief wordt aanvaard, geen kopie.
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DEFIBRILLATOREN
HEALTHCARE SOLUTIONS EUROPE






Partner:
Healthcare Solutions Europe is een Belgische verdeler van verschillende modellen van defibrillatoren. Zij
werden als bevoorrechte partner gekozen door de Voetbalfederatie en een aantal andere Sportfederaties.
www.cardiocare.be
Voordeel:
o Korting tot 31 à 40% op de AED toestellen t.o.v. catalogusprijs – keuze uit 3 modellen.
o Korting van 25% op de toebehoren t.o.v. catalogusprijs
o Korting van 20% op de onderhoudscontracten, mits het contract in één keer betaald wordt, deze
hebben een looptijd van 5 jaar of meer.
o Korting van 20% op AED gebruikersopleidingen
o Lange Termijn Huur, Full Solution AED Packs (AED toestel & muurkast + installatie + onderhoud +
toebehoren + training) worden aangeboden aan prijsgunstige voorwaarden. Voor info, neem hiervoor
contact op met Healthcare Solutions Europe.
Hoe van het voordeel genieten ?
Neem contact op met:
Healthcare Solutions Europe
Yves Leduc
GSM: 0472/06.19.19
Email: info@cardiocare.be
Website: www.cardiocare.be

BETAALVERKEER
EUROPABANK




Partner:
Europabank is de partner van Horeca Vlaanderen voor het verwerken van betaalverkeer (debet- en
kredietkaartbetalingen).
Voordeel:
Sinds 9 december 2015 beperkt een Europese verordening de zogenaamde “interchange fee” die op
elektronisch betaalverkeer betaald moet worden. Om te bepalen op welke transacties deze kostenbeperking
van toepassing is, moet er een onderscheid gemaakt worden tussen betaalkaarten die onder de richtlijn vallen
(“regulated cards”) en betaalkaarten die er niet onder vallen (“non-regulated cards”). De non-regulated cards
zijn betaalkaarten van buiten de Europese Unie en betaalkaarten die niet als consumentenkaart beschouwd
kunnen worden, zoals een bedrijfskaart.
Uw voordelig ledentarief hangt af van uw jaarlijkse omzet met elektronische verwerking in EMV (chip & pin)
van de Visa- en MasterCard transacties:
-

jaarlijkse omzet < 125.000€: eenheidstarief van 1,10%
jaarlijkse omzet 125.000 – 250.000€: eenheidstarief van 1,05% of gesplitst : tarief van 0,90% op
regulated met een toeslag van 0.50% op non-regulated cards
jaarlijkse omzet 250.000 – 400.000€: eenheidstarief van 1,00% of gesplitst : tarief van 0,80% op
regulated met een toeslag van 0.50% op non-regulated cards
Indien uw omzet meer dan 400.000€ bedraagt, zal Europabank u op eenvoudige vraag een
gepersonaliseerd voorstel overmaken.

Let op: op bepaalde e-commerce transacties en op transacties waarbij de kaart niet fysiek werd ingelezen in
de handelszaak (mail-order en telephone-order), kan een bijkomende toeslag gevraagd worden.


Hoe van het voordeel genieten ?
Neem contact met Europabank via tel 09/224.74.07 of "sales@europabank.be" en vermeld uw lidmaatschap
bij Horeca Vlaanderen aan de hand van uw lidnummer. Meer info op www.europabank.be .
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LEGIONELLABEHEER (NIEUW)
AQUADOMO


Partner:
Nadat u Aquadomo een grondplan met aërosolvormende tappunten (in hoofdzaak douches) met een plan of
schets van de sanitaire leidingen en toestellen (warmwaterproductie, watermeters, waterverzachters) samen
met de bevoegde contactpersonen hebt bezorgd, zal Aquadomo 2 tappunten als potentieel risico identificeren.
Die kunnen als een goede indicator worden beschouwd voor legionella besmetting.
Aquadomo komt vervolgens op afspraak een staalname doen. U ontvangt nadien de analyseresultaten van
hun geaccrediteerd labo, samen met de wettelijke richtlijnen rond legionellapreventie en een blanco digitaal
logboek. Op die manier kan u zelf uw legionellabeheersplan uitwerken en opvolgen. Ook inzake
waterkwaliteit en recuperatie of besparing, kan u bij de ingenieurs van Aquadomo terecht.



Voordeel:
Aquadomo biedt de leden van Horeca Vlaanderen een minipreventiepakket tegen een voordelig tarief aan
299 euro (excl 21% BTW) per gebouw of met 20% korting.



Hoe van het voordeel genieten ?
Contact opnemen kan via info@aquadomo.be of op het nummer 09/242.58.39 en geef uw lidnummer door.
Het opladen van documenten kan ook rechtstreeks via de website: http://www.aquadomo.be/formulier/contact

BIOBEHEER


Partner:
Biobeheer kan u als hoteluitbater ondersteunen bij het voldoen aan de legionella-wetgeving. Biobeheer is een
gecertificeerd bureau voor het opstellen van de RABP en het nemen van legionella watermonsters en verzorgt
hiermee een groot gedeelte inzake legionella preventie.



Voordeel:
Biobeheer biedt de leden van Horeca Vlaanderen een voordelig tarief bij het uitvoeren van een risico-analyse
en het opstellen van een beheersplan.
In functie van het aantal hotelkamers geniet u van 10 tot 20% korting op de normale tarieven.



Hoe van het voordeel genieten ?
Contacteer Biobeheer België - Dhr. Franck Maarten - 0473/80.22.86 - franck@biobeheer.be en geef uw
lidnummer door.
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VEILIGHEID (NIEUW)
SECURITAS


Partner:

Securitas is kennisleider voor Security & Safety oplossingen.
Specifiek voor de Horeca sector heeft Securitas een effectieve en totale veiligheidsoplossing uitgewerkt, de
HorecaGuard.
De HorecaGuard is een modulair pakket van een alarmsysteem, rookdetector, paniekknop en camera's. Dankzij
de bijhorende app kan u uw systeem vanop afstand beheren.
Daarnaast geniet u van de opvolgingsdiensten verzorgd door Securitas’ alerte meldkamer en door hun snelle
patrouilles, in samenwerking met de ordediensten.


Voordeel:

Leden krijgen een voordeel van 10% op de abonnementsprijs gedurende de volledige contractduur.



Hoe van het voordeel genieten ?

Contacteer Securitas via sales@securitas.be of 02/263.24.80 en geef uw Horeca Vlaanderen lidnummer door.

AFVAL (NIEUW)
SUEZ


Partner:
SUEZ is een wereldspeler die gespecialiseerd is in de bescherming, optimalisatie en productie van essentiële
grondstoffen. De groep verleent industriële en gespecialiseerde diensten aan de publieke en private sector.
Als expert in het globaal beheer van afval en producent van nieuwe grondstoffen, houdt SUEZ in al zijn
activiteiten en adviezen rekening met de Europese en regionale wetgevingen.



Voordeel:
Zodra je een contract van minimum 3 jaar afsluit, garandeert SUEZ je een besparing van 5% en meer op je
huidige factuur. Ongeacht of je nu al klant bent of niet.
Voorwaarden:
-



Korting enkel mbt huidige situatie/contract bij de leden. (excl. extra ledigingen of recipiënten).
Leden die reeds onder nationale of internationale contracten vallen (groepsaankopen, ketens, …), worden
niet meegenomen in de actie maar worden afzonderlijk behandeld binnen hun bestaande overeenkomst.
Enkel voor contracten met een minimum duur van 3 jaar.

Hoe van het voordeel genieten ?
Contacteer SUEZ via http://suezbelgium.be/nl/professioneel/contact/aanvraagformulier-horeca-vlaanderen
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PARASOLS EN ZONNELUIFELS (NIEUW)
Wilt u uw zaak een nieuwe professionele uitstraling geven ? Komt er een nieuw terrassenreglement in voege in uw
gemeente ?
Onze partners bieden u een breed aanbod aan kwalitatieve uitrusting, die aan de geldende normen voldoen.


Symo Parasols:
Voordeel: Leden van Horeca Vlaanderen genieten een korting van 250€ bij aankoop van 1000€ (excl. BTW en
niet cumuleerbaar met andere acties).
Contact: Peter Goetgeluck - goetgeluck@symoparasols.com – GSM 0490/41.10.13
Vermeld uw lidnummer bij Horeca Vlaanderen.



Alfa Zonnewering:
Voordeel: Leden van Horeca Vlaanderen genieten een korting van 10% op het materiaal (niet op de
plaatsingskost).
Contact: Koen Verrezen - koen@alfazonwering.be – GSM 0477/95.11.93
Vermeld uw lidnummer bij Horeca Vlaanderen.

BETAALTERMINALS (NIEUW)
CCV


Partner:
Sinds 1997 staat CCV in België garant voor een vlot elektronisch betaalverkeer. Als marktleider in de Benelux
biedt CCV volwaardige betaaloplossingen voor Bancontact/MisterCash en Maestro, en voor kredietkaarten
zoals Visa, MasterCard, Diners Club, American Express en JCB.



Voordeel:
Als lid van Horeca Vlaanderen krijgt u nu tot 100 euro korting bij aankoop of huur van uw CCVbetaaloplossing.
Kijk op www.ccvonline.be voor een volledig overzicht van onze betaaloplossingen en geniet tot 100 euro
korting:
-

bij aankoop van een mobiele betaalterminal

-

bij activatie van je eigen webshop

-

bij installatie van een betaalterminal in je zaak

-

…

Dit aanbod is geldig voor nieuwe contracten en enkel op éénmalige kosten en is niet van toepassing op de
CCV Mini, toebehoren en maandelijkse kosten zoals huur, abonnementen, services en transacties.


Hoe van het voordeel genieten ?
Contacteer CCV – Sandra Braem op S.Braem@be.ccv.eu
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MULTIMAG (NIEUW)

Partner:
Multimag werkt sinds 20 jaar samen met de grootste uitgevers van magazines om wachtzalen, showrooms, horeca,
leeshoekjes, … te voorzien van gevarieerde magazines in perfecte staat.
Bij elke levering, een gevarieerd assortiment van 15-20 bekende magazines zoals: Feeling, Genieten, Happinez,
Grande, Eos, Elle, Actief wonen, Culinair Ambiance, Autogids, Sport Voetbal magazine, National Geographic, Vitaya,
Plus magazine, Autogids, enz.
Keuze van pakket: gemengd, vrouwen, heren of tweetalig pakket.
Opties mogelijk: kindersupplement en/of Engels supplement.
80% goedkoper t.o.v. de winkelprijs.
Een aangenaam leesmoment voor uw bezoekers.
Nieuwe tijdschriften van de 2 à 3 laatste edities.
Aan huis geleverd door onze koerierdienst.
Fiscaal aftrekbaar.
Voordeel:
-

1x gratis kennismakingspakket
vervolgens -10% korting op de aangeboden formules

Hoe van het voordeel genieten ?
-

Gratis kennismakingspakket: gelieve een e-mail te sturen naar contact@multimag.be met vermelding van
naam & adres gegevens.
Om te kunnen genieten van de ‘Horeca Vlaanderen’ korting kan u zich op verschillende manieren
inschrijven:
-

Via de website www.multimag.be/nl/abonneren waar u als promo korting HORECA_VLAANDEREN
plaatst
Via telefonisch contact op het nummer 02/354.95.32 met vermelding HORECA VLAANDEREN en uw
lidnummer.
Via mail contact@multimag.be met de melding HORECA VLAANDEREN en uw lidnummer.

