
We geloven in een waardevolle samenleving, waarin 

gelijke mogelijkheden en ontwikkelkansen voor 

iedereen centraal staan. Waarin mensen fijn kunnen 

wonen, werken en leven. Waarin we kijken naar 

overeenkomsten, niet naar tegenstellingen. We 

geloven in ruimte voor ieders belang. Daar hoort een 

goed, eerlijk en passend inkomen voor iedereen bij. 

Daar maken we ons iedere dag sterk voor.



25 PROCENT

GEZINSKORTING!

Basispakket 

Het LBV Basispakket biedt juridische ondersteuning en advies op het 

gebied van arbeids- en sociaal verzekeringsrecht. Ook biedt dit pakket 

hulp en advies op het gebied van belastingrecht en pensioen. Bij het 

Basispakket is het stemlidmaatschap inbegrepen. 

Pluspakket 

Het Pluspakket biedt alles van het Basispakket met een extra dienst 

van juridische ondersteuning en advies op het gebied van huur-, 

woon- en consumentenrecht. Dus wanneer je een ruimte huurt en 

de verhuurder zich niet aan het huurrecht houdt of wanneer je een 

product gekocht hebt wat niet aan de eisen voldoet binnen de 

garantieperiode, dan staat LBV voor je klaar. 

Stemlidmaatschap 

Dit pakket geeft werknemers alleen het recht om na cao-

onderhandelingen mee te stemmen over de nieuwe afspraken. Voor 

de start van de onderhandelingen krijgen stemleden de mogelijkheid 

om de eventuele verbeterpunten kenbaar te maken. Na de 

onderhandelingen wordt het principeakkoord toegezonden, zodat je 

het onderhandelingsresultaat zelf kunt beoordelen en daarna kunt 

stemmen. 

Kosten 

LBV probeert de beste hulp te bieden tegen de laagst mogelijke kosten. 

Wist je bijvoorbeeld dat de contributiekosten van LBV ruim 40% lager 

liggen dan bij andere vakbonden? Ook berekenen wij jouw kosten 

naar rato, wat al kan voor €2 per maand! Wanneer je met meerdere 

gezinsleden lid bent van LBV krijg je bovendien 25% extra korting! Wil 

je zien wat jouw lidmaatschap kost? Kijk dan op www.lbv.nl. 



LBV is actief op meerdere social media kanalen. Zo zijn 

wij te vinden op Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, 

YouTube en zelfs op WhatsApp! Hier delen wij nieuwtjes en 

grappige zaken die we dagelijks meemaken. Wil je graag op 

de hoogte blijven van wat we doen? Volg ons dan!

SOCIAL



WORD LID!
Als lid van LBV heb jij talloze voordelen. 

Hieronder vind je een aantal  voordelen op 

een rij. 

EEN STEM
Als lid van LBV heb jij stemrecht wanneer wij een principe-

akkoord sluiten in jouw sector. Jouw stem telt!

PENSIOENADVIES
Wij van LBV vinden het belangrijk dat jij een oude dag hebt zonder 

zorgen. Laat je daarom gratis voorlichten over je pensioen!

JURIDISCHE BACK-UP
LBV is jouw partner wanneer je problemen hebt op je werk, met 

je huurbaas of met het bedrijf waar jouw niet-werkende product 

van is. Samen zoeken wij een passende oplossing. 

MEER GELD TERUG
LBV doet je belastingaangifte voor je. Dat betekent een hoop 

minder zorgen en het kan je extra geld opleveren!



LBV is een vakbond die al 50 jaar opkomt voor 

werknemers en werkzoekenden in elke denkbare 

branche. Wij onderhandelen met werkgevers

 (organisaties) over cao’s, zodat iedereen die onder de 

werkingssfeer van de desbetreffende cao valt gebruik 

kan maken van de voordelen. Houdt jouw werkgever 

zich niet aan de regels? Dan staan wij ook voor jou 

persoonlijk klaar door het bieden van juridische 

bijstand. Daarnaast kunnen niet-leden kosteloos 

een eerste vraag stellen en gebruik maken van LBV’s 

uurlooncheck. 

WIE ZIJN WIJ?



06-8356 1754

CONTACT
Heb jij vragen over jouw arbeidsovereenkomst, uitkering, belasting, 

pensioen, toeslagen, huurovereenkomst of over een aankoop van een 

product die niet aan de eisen voldoet? Of heb je een andere vraag 

waar je het antwoord niet op weet? Neem dan snel contact op met 

LBV. Wij staan je maar al te graag te woord.

088-2663 000

LBV@LBV.NL

STREVELSWEG 700/612
3083 AS ROTTERDAM


