
Onleesbaar? Klik hier 

 

ONZE PARTNERS = ZOVEEL VOORDELEN 

. 

Unieke kinderopvang verdient unieke partners.  

Willen we niet allemaal duurzaamheid, prijsvoordeel, de beste 
service, vertrouwen en waarom niet, steun van de bedrijven 
waarmee we samenwerken? 

UnieKO gaat voor haar leden op zoek naar beste partners 
vanuit ervaring en goede resultaten.  

We stellen ze graag aan u voor. 

(Leden loggen best eerst in.) 

  

Werkgever, ben je mee met alle wijzigingen? Of wil je nog werkgever 
worden? 

 

Wist je dat een eerste werknemer aanwerven in 2019 veel 
voordeliger is dan in 2020? 

Wist je dat  je via de UnieKO-partner nog extra voordelen en 
aangepaste dienstverlening krijgt? 

En wist je dat wie al werkgever is, de meest correcte en update 
informatie moet krijgen! Daar betaal je trouwens voor. 

Vooral bij de subsectoren in de kinderopvang durft het al fout 
te lopen met vaak kwalijke financiële gevolgen. 

Nieuwe voorwaarden in de bijzondere CAO PC331 moeten 

http://new.multimail.be/sub/unieko/UNIEkeKinderOpvangdeel2.htm


goed worden gecommuniceerd aan de werkgevers. 

Stel gerust uw vragen aan HDI. 

Voedselveiligheid met een uitmuntende vermelding én een Smiley? 

 

Zorgt je in de groepsopvang voor maaltijden? Krijg je ook 
FAVV-controle? Weet dan dat: 

 U vermindering krijgt van FAVVbijdragen = Bonus 

 U een belangrijke SMILEY krijgt, d.m.v. een sticker de 
ouders op de hoogte brengt van de hoogwaardige 
kwaliteit in jouw keuken. 

 U een vermelding krijgt in de categorie uitmuntend op 
de FAVV  website. 

 U minder inspecties krijgt van het FAVV. 

Als u kiest voor een partner voor de validatie van uw 
autocontrolesysteem voedselveiligheid. 

U mag natuurlijk altijd meer blijven betalen of neemt u toch 
eens contact en ga je voor een unieke Smiley? 

  

U en al uw medewerkers goedkoper met de wagen? 

 

Als lid van UnieKO kan uw team met hun Xtra-kaart altijd en 
overal genieten van een persoonlijke korting bij alle 
tankbeurten. 

Een korting van 1 eurocent op de pompprijs per getankte liter. 

Check hier hoe u deze persoonlijke korting  kan activeren voor 
u en al uw medewerkers. 

Eco- , cadeau- of maaltijdcheques voor personeel of zaakvoerder? 
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Als zelfstandig bestuurder van je kinderopvang zoek je voor 
jezelf en/of voor jouw werknemers naar fiscale voordelen. 

Heb je al eens aan maaltijdcheques gedacht? Of ecocheques of 
een cadeaucheque? 

Ontdek de extra legale voordelen op een en dezelfde kaart. 

Besparen op de jaarlijkse keuring van blustoestellen? Het kan! 

 

Als er dan ook nog een goede service bij hoort dan weet je het rap. 

Of wil je een op maat gemaakte offerte en plaatsing van 
apparaten? Een jaarlijkse keuring volgens de NBN S21-050 
normen maakt al verschil. 

UnieKO ging in zee met de expert  inzake brandbeveiliging, nl. 
ADRD. 

Door de sector zeer goed bevonden service, aangepast advies 
en een zeer nauwe prijs en dàt vinden wij enorm belangrijk. 

Lees hier meer. 

Vergelijk en misschien verdien je hier wel je lidgeld terug? 

 

Verzekeringen vergelijken is natuurlijk een lastige klus. Eens 
verzekerd, houdt men de polis  liefst in de kast. 

Nochtans kan het een groot verschil maken in de centen én de 
voorwaarden! 

UnieKO biedt reeds meer dan 20 jaar een 
groepspolisBurgerlijke aansprakelijkheid en Persoonlijke 
Ongevallen Kinderen  en gaat prat op een heel nauwe prijs (vb. 
135€ tot 28 kdn!) maar even belangrijk s vooral de 
persoonlijke service bij kantoor Bouckaert.  

Toch de moeite. 

Digitaliseren kan eenvoudig en betaalbaar 
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Vanuit het werkveld, voor het werkveld. 

 D-care biedt een totaal oplossing voor 
de kinderopvangadministratie via automatisering en 
vereenvoudiging een betere planning, facturatie, rapportage, 
registratie, enz… 

Tot 75% korting voor jouw als UnieKO-lid. Stel uw vraag. 

Plots een vervanger nodig? 

 

Collega ziek? 

Randstad Medical levert jou personeel met de juiste 
kwalificaties en wettelijk volledig in orde. U kan snel beroep 
doen op kinderbegeleid(st)ers, verantwoordelijken en 
studenten. 

Randstad Medical rekruteert en selecteert voor korte 
invalperiodes, maar ook voor de langere termijn en voor vaste 
aanwerving. 

Voor UnieKO-leden geldt er een speciale prijsafspraak. Meer 
info. 

Een uitstap plannen met collega's? 

 

Nog wat vroeg op het jaar misschien maar uitstappen plannen 
kan al. 

Walibi, Aqualibi en Bellewaerde zijn partner van UnieKO. 

Met je gezin, met je opvang of met je collega’s…. lid zijn van 
UnieKO maakt de volgende uitstap naar het pretpark véél 
voordeliger! 

Hou de website en onze partner in het oog voor speciale 
activiteiten. 

Onbetaalde facturen, tijd, geld, frustratie.... 

 

Wanbetalers vermijden is de boodschap maar soms blijven 
facturen open. 

UnieKO werkt al vele jaren samen met Rectus NV die, 
gebaseerd op de pogingen die je zelf ondernam, verdere 
stappen onderneemt  als gespecialiseerd incassobureau.  

Zelfstandig zijn en jezelf beschermen met de juiste hulp. 
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Als zelfstandige sta je in voor jezelf.  Sociale bijdragen, 

vennootschapsbijdragen, kindje krijgen, medische kosten, 

arbeidsongeschikheid, pensioen, enz.... 

Werken in hoofdberoep of bijberoep. 

Met deze vragen kan je bij Xerius terecht. 

  

Vind je lid worden ook interessant door de partners? 

Dan vind je hier hoe je zeer democratisch lid kan worden van UNIEKO, 

senior beroepsvereniging in de kinderopvang. 

Of heb je nog een vraag: administratie@unieko.be 

Hou onze volgende nieuwsbrief in de gaten.  
 

 

 

UNIEKO vzw | kasteeldreef 66-1 | 9120 Beveren | 03/755 61 31 | www.unieko.be | info@unieko.be 

 

Indien u deze nieuwsbrief wenst door te sturen naar een kennis, klik dan hier 

Indien u deze nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, klik dan hier 

 

http://new.multimail.be/redirect.mm2.asp?l=165684&url=https%3A%2F%2Fwww%2Eunieko%2Ebe%2Fonze%5Fpartners%2Fxerius%5F8%2F&u=%5bontvanger:id%5d
http://new.multimail.be/redirect.mm2.asp?l=165685&url=https%3A%2F%2Fwww%2Eunieko%2Ebe%2Fregister&u=%5bontvanger:id%5d
http://new.multimail.be/redirect.mm2.asp?l=165619&url=http%3A%2F%2Fwww%2Eunieko%2Ebe&u=%5bontvanger:id%5d
mailto:info@unieko.be
http://new.multimail.be/pagina.mm2.asp?a=tell-a-friend&s=unieko&m=%5bontvanger:mail%5d&n=%5bnieuwsbrief:id%5d&i=%5bontvanger:id%5d
http://new.multimail.be/pagina.mm2.asp?a=uitschrijven&s=unieko&m=%5bontvanger:mail%5d&n=%5bnieuwsbrief:id%5d&i=%5bontvanger:id%5d
http://new.multimail.be/redirect.mm2.asp?l=165618&url=http%3A%2F%2Fwww%2Esyntra%2Ebe&u=%5bontvanger:id%5d

