BEKIJK NU
DE VOORDELEN
VOOR 2021!
Speciaal
voor
FNV-leden

EXCLUSIEVE
VOORDELEN
Met Ledenvoordeel FNV profiteer je als FNV-lid van
flinke kortingen op allerlei producten, diensten
en uitjes. Zo krijg je in 2021 heel het jaar exclusief
voordeel bij bedrijven uit deze folder.

LEDENVOORDEEL

LEDENVOORDEEL

SPECIAAL VOOR FNV-LEDEN
Met Ledenvoordeel FNV profiteer je als FNV-lid van flinke kortingen op allerlei
producten, diensten en uitjes. In deze folder vind je meer informatie over de
exclusieve voordelen waar je in 2021 gebruik van kunt maken. Zo kun je dit hele jaar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grip op je geld krijgen en houden met behulp van het Nibud
Voordelig schadeverzekeringen afsluiten bij Univé
Profiteren van korting op groene energie van Greenchoice
Met extra korting een thuiscursus volgen via NHA
Voordeliger bellen met een abonnement via Mobiel.nl
Een nieuwe fiets kopen met korting bij 12GO Biking
Met korting sport- en lifestyle artikelen bestellen bij Plutosport
Er voordelig op uit naar een Center Parcs park
Met korting op vakantie via TUI reisbureaus
Je drogisterij artikelen met korting kopen bij DeOnlineDrogist.nl

TIJDELIJKE VOORDELEN
Naast alle vaste aanbiedingen bieden we iedere maand ook nieuwe tijdelijke
voordelen aan. Bijvoorbeeld op producten die handig zijn in en rond huis, praktische
hulpmiddelen voor je administratie of leuke uitjes voor in je vrije tijd. Deze voordelen
vind je op onze website ledenvoordeelfnv.nl. Op de website kun je, na eenmalige
registratie, eenvoudig inloggen met je e-mailadres en wachtwoord.

BEKIJK ALLE VOORDELEN OP LEDENVOORDEELFNV.NL
Wil je zeker weten dat je geen voordeel meer mist?
Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief. Dit kan via de website nadat je bent
ingelogd, of door te mailen naar info@ledenvoordeelfnv.nl.

5% EXTRA KORTING OP ALLE FIETSEN
Fietsplezier begint bij 12GO Biking, de grootste fietsenwinkel van Nederland. 12GO Biking heeft altijd
meer dan 8000 fietsen op voorraad, van dikke racefietsen en mountainbikes tot elektrische stadsfietsen en tourfietsen. Met eerlijk advies door fietsfanaten, een collectie van ruim 25 verschillende
A-merken, een mega indoor E-bike Testcenter, altijd
scherpe prijzen en een direct-mee-service is 12GO
Biking hét adres voor je nieuwe fiets. Als FNV-lid
ontvang je het hele jaar 5% korting bovenop de
al scherpe winkelprijzen.

5%

EXTRA
KORTING

Ga langs in de megawinkel in Moordrecht
of kijk op ledenvoordeelfnv.nl

€ 42,- KORTING OP EEN ABONNEMENT BIJ MOBIEL.NL
Bij Mobiel.nl kun je al meer dan 20 jaar eenvoudig en
snel je mobiele abonnement vergelijken én kopen.
Kies je voor een nieuwe telefoon of heb je genoeg
aan een sim only? En heb je veel of juist weinig
internet nodig? Mobiel.nl zorgt dat jij slim zelf de
juiste keuze kan maken uit hun brede aanbod.
Hoge korting op je abonnement
Je ontvangt als FNV-lid € 42,- korting op je
nieuwe abonnement met smartphone of sim onlyabonnement. Ook als je je huidige abonnement
verlengt. Vul jouw kortingscode in tijdens
het plaatsen van je bestelling op Mobiel.nl.
Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl.

€42

KORTING

Kijk op ledenvoordeelfnv.nl voor
de Mobiel.nl kortingscode

12,5% KORTING BIJ DEONLINEDROGIST.NL
In 2021 bestel je al je drogisterij-artikelen gemakkelijk,
snel en extra voordelig bij DeOnlineDrogist.nl.
DeOnlineDrogist.nl heeft een groot assortiment
verzorgingsproducten, voedingssupplementen,
vitamines, huishoudelijke artikelen en nog veel
meer! Heel 2021 profiteer jij van 12,5% korting
op je bestelling en al vanaf € 20,- wordt deze
gratis bij je thuisbezorgd. DeOnlineDrogist.nl stelt
klanttevredenheid, service en advies centraal:
het gaat immers om jóuw gezondheid en welzijn.
Heb jij dus hulp nodig bij een gezondheidsklacht
of vragen over een product? Neem dan gerust
contact op met een van de gediplomeerde
drogisten voor gratis advies. Ervaar het zelf!
Bekijk het assortiment op
deonlinedrogist.nl/fnv-ledenvoordeel

12,5%
KORTING

KORTING OP JE
VERZEKERINGEN
BIJ UNIVÉ
Ook in 2021 zijn Univé en FNV weer partners. Dit
betekent dat je gebruik kunt maken van korting
op jouw verzekeringen. En deze korting is in 2021
verhoogd. Op de fietsverzekering krijg je nu
namelijk 15% korting. Daarnaast ontvang je onder
andere ook korting op woonverzekeringen, de
aansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekering,
de auto-, en motorverzekering en de reis- en annuleringsverzekering. De korting varieert van 5 tot 15%.
Pakketkorting
Geniet van het gemak van al jouw verzekeringen
onder één dak. Bij meer verzekeringen krijg je tot
10% extra pakketkorting op jouw totale premie.
Deze korting komt bovenop de collectiviteitskorting.
Premie berekenen of een verzekering online afsluiten? Ga naar
unive.nl/fnv of maak een afspraak via unive.nl/afspraak

NATUURLIJK KIES
JE VOOR GROEN
Greenchoice en FNV werken samen om
Nederland te vergroenen. Daarom kun je
als FNV-lid profiteren van een scherp tarief
voor groene energie. Door voor Greenchoice
te kiezen, draag je bij aan de verduurzaming
van Nederland. Al ruim 25.000 FNV-leden
stapten over via ons gezamenlijke aanbod.
FNV-windmolens
Als FNV-lid krijg je 100% Nederlandse stroom
van windmolens die Greenchoice speciaal voor
FNV heeft gereserveerd. Je gasverbruik wordt
door Greenchoice gecompenseerd met bosprojecten.
Kies jij ook voor groen? Stap nu over!

Benieuwd naar jouw voordeel?
Ga naar greenchoice.nl/FNV

12% KORTING OP ALLE THUISCURSUSSEN
EN OPLEIDINGEN BIJ NHA
NHA is al 85 jaar één van de grootste en de
voordeligste aanbieder van thuiscursussen van
Nederland! Als FNV-lid krijg je daarbovenop nog
eens 12% korting op het lesgeld. Kies uit 500
opleidingen en cursussen zoals Spaans,
Boekhouden, Management, Programmeren,
Excel, Nagelstyling, Thuiskapper, Lifecoach,
Gewichtsconsulent of Fotografie. Je kunt iedere
dag van het jaar starten, bepaalt je eigen studietempo, wordt begeleid door een NHA privé
docent en kunt jouw cursus 15 dagen gratis
uitproberen.

12%

KORTING

Vraag een gratis studiegids of proefles aan.
Bel 077 306 7000 of ga naar nha.nl/fnv

10% EXTRA KORTING BIJ PLUTOSPORT.NL
Bij Plutosport.nl vind je meer dan 19.000 sporten lifestyle artikelen voor zeer scherpe prijzen!
Van hardloopschoenen tot trainingspakken en van
tennisrackets tot badmutsen, voor (bijna) elke sport
ben je bij Plutosport.nl aan het juiste adres!
Ook heeft Plutosport.nl een steeds groter
assortiment lifestyle producten. Of je nu op
zoek bent naar een nieuwe winterjas met
bijpassende muts of hippe sneakers en een
fijne sweater: je vindt het bij Plutosport.nl!

10%

EXTRA
KORTING

Kijk op ledenvoordeelfnv.nl
voor de kortingscode

15% KORTING OP NIBUD PRODUCTEN
Wie grip heeft op geld, heeft grip op het leven. Al sinds
1979 is het voorkomen van geldproblemen het doel
van het Nibud. Van online informatie op de Nibud
websites en handige gratis rekentools tot kasboekjes,
een financiële planner, agenda en e-books over
verschillende financiële onderwerpen. Allemaal
gericht op het krijgen van meer grip op je geld.
Als FNV-lid ontvang je 15% korting op de
geselecteerde Nibud-producten. Ga aan de
slag met de praktische Nibud-tips in de
Ledenvoordeel nieuwsbrief en maak
gebruik van de handige online en offline
tips en tools die het Nibud biedt.
Bekijk de Nibud producten
op ledenvoordeelfnv.nl

15%

KORTING

MET EXTRA KORTING
SAMEN GENIETEN BIJ
CENTER PARCS
Lekker ertussenuit? Center Parcs biedt
de ideale vakantie-ervaring voor iedereen.
Voor de eerste vakantieherinnering van je
baby, eindeloos plezier voor je peuter, actie
voor je tiener en we-time voor jullie tweeën.
Maak samen mooie vakantieherinneringen!
Zeg JA! tegen genieten van de natuur dicht
bij huis, samen een tropische duik nemen of
barbecueën in de privétuin van je cottage.
Ieder z’n Center Parcs. Echt even samen.
FNV-leden ontvangen het hele jaar extra
korting, oplopend tot wel 40%. Ieder kwartaal
wisselt het aanbod. Van een hotelverblijf, tot
voordelige Last Minutes, tot een vaste korting op
cottages in vele parken in Nederland en daarbuiten.
Welk park kiezen jullie? Bekijk alle
mogelijkheden op ledenvoordeelfnv.nl

5% KORTING OP JE
VAKANTIE MET TUI
Je voeten in het zand, een frisse duik voor
het ontbijt, een verfrissende boswandeling
of bergafdaling en de dag afsluiten met een
drankje terwijl je de zon onder ziet gaan. Als lid
van de FNV boek je met 5% korting een:
• Zonvakantie, eventueel met huurauto
• Stedentrip
• Autovakantie
• Weekendje weg
• Rondreis
• Zee- of riviercruise
• Busreis
• Fiets- of wandelvakantie
Informatie en boekingen? Bezoek of bel naar één
van de TUI winkels. De reisbureaumedewerkers
helpen je graag verder om een vakantie te vinden
die aan jouw wensen voldoet.
Kijk op tui.nl/reisbureaus voor
een reisbureau bij jou in de buurt

