HRCC
PB 22247
1000 Brussel

Gelieve hier uw persoonlijke etiket te kleven

0800/ABC HR – 0800/222 47

of uw stamnummer te vermelden..

hrcc@bpost.be

SYNDICALE BIJDRAGE
AANVRAAG AFHOUDING AAN DE BRON (op loon)
Vakbondsorganisatie:

ACOD

Gewest :…………………….………………………………………….……………..

Naam & Voornaam:…………….……………………………………………………………………………………………………………
Adres :………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Geboortedatum : …..…/…..…/…..………..
Bankrekening : BE…..……………………………………………………………..
GSM : …………………………………………….. Email : ………………………………………………………………………………..
StamNr : …………………………………….Graad – Functie : ……….……………………………………………………………
Benuttigingskantoor :……………………………………………………………………………………………………………………….
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Gelieve de volgende wijzigingen uit te voeren aangaande de afhouding van de syndicale
bijdrage :
AANVRAAG AFHOUDING AAN DE BRON (Neemt aanvang de maand volgend op de
ondertekening van dit verzoek – deze termijn wordt verlengd met één maand indien samengaat
met een stopzetting). Het bedrag van de bijdrage wordt, iedere maand, automatisch van mijn
wedde afgehouden.
Bijdragen af te houden aan de bron :

Volle (Voltijds en 4/5

de

)

Halve (Halftijds)
Datum : ……/………/…………..

Handtekening : ………………………………………………………

« Door de werkgever uitdrukkelijk toe te laten de inning van de syndicale bijdragen uit te voeren door middel van inhouding op het loon, geeft de werknemer
eveneens uitdrukkelijk zijn/haar akkoord dat de werkgever de nodige persoonsgegevens bezorgt aan de vakorganisatie waarbij de werknemer is aangesloten, dit
met het oog op het beheer van zijn/haar vakbondsdossier alsook met het oog op de uitbetaling van alle vergoedingen of premies
Ik geef aan ACOD de toelating om mijn persoonsgegevens te gebruiken zoals bepaald in de privacyverklaring, die kan worden geraadpleegd op de website
www.cgspacod.be. Ik ben op de hoogte dat ACOD dit lidmaatschap, overeenkomstig haar statuten, kan weigeren of intrekken. Alle vragen aangaande privacy en
verwerking van uw persoonsgegevens kunnen gericht worden aan dpo@acod.be
Ik geef aan ACOD de toelating om mijn persoonsgegevens te sturen naar bpost om mijn vakbondsbijdrage via mijn loon te innen”

Gelieve ook de achterkant in te vullen
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1000 Brussel
0800/ABC HR – 0800/222 47
hrcc@bpost.be

SYNDICALE BIJDRAGE

STOPZETTING AFHOUDING AAN DE BRON (op loon) AAN EEN ANDERE VAKBOND

Naam & Voornaam: …………….………………………………………………………………………………………………………
StamNr : …………………………………….
Geboortedatum : …..…/…..…/…..……..
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hierbij verzoek ik mijn automatische afhouding aan de bron van de syndicale bijdrage op
mijn wedde, te willen stopzetten.
Dit verzoek gaat in de tweede maand volgend op de datum van ondertekening.
Bij betaling via domiciliëring kan de inhouding niet worden stopgezet.
In dit geval dient u zelf het nodige te doen bij uw bank.

Datum: ……/………/…………
Handtekening:

……………………………………………………..
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