
SLUIT JE BIJ ONS AAN EN 
PROFITEER DIRECT VAN EEN 
WELKOMSPAKKET MET EEN REEKS 
VAN PROMOTIES EN VOORDELEN*

Federatie Horeca Brussel
Anspachlaan 111 — bte 1 - 1000 Brussel
BTW.BE0409.450.064
T +32 513 78 14 - E sales@fedhorecabruxelles.be

www.horecabruxelles.be/nl/membres/devenir-membre

SLUIT JE BIJ ONS AAN!
Het lidmaatschap van de FHB bedraagt 125€ 
excl. BTW. Deze is 100% fiscaal aftrekbaar
en is een oplossing voor wie goed geïnformeerd
wil zijn. We doen er alles aan om uw 
lidmaatschap winstgevend te maken.

BRUSSEL • BRUXELLES • BRUSSELS

FEDERATION
HORECA

DE HORECA,
EEN ESSENTIËLE 
SECTOR!

horecabruxelles.be federationhorecabruxelles @fedhorecabxl Federation horeca bruxelles

50€ METRO

50€ COUP DE PÂTES

TERUGVORDERING VAN 10% VAN UW UNISONO FACTUUR (SABAM)
MET EEN MAXIMUM BEDRAG VAN 50€ 

GRATIS TOEGANG TOT HET DIBBS-PLATFORM OM STUDENTEN AAN TE WERVEN

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING (TOT 50.000 €) **

TELEFONISCHE RECHTSBIJSTAND (3 JURIDISCHE CONSULTEN/JAAR)

* Deze kunnen variëren afhankelijk van de periode en van onze partners
** Met civiele vordering bedoelen wij: vorderingen tot schadevergoeding die u tegen een derde aanspant 
 op grond van buitencontractuele burgerlijke aansprakelijkheid. Dit omvat ook het doen gelden van uw
 rechten bij het «Fonds voor Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden».

ONZE PARTNERS

IK 
SCHRIJF

MIJ IN

Het officiële
tijdschrift van de
Federatie Horeca 

Brussel
—

Behoreca.be



EEN FEDERATIE
VOOR WIE? EN OM WAT TE DOEN?

WAAROM LID WORDEN?

EEN TRANSPARANT,
TOEGEWIJD & 
CONSTRUCTIEVE
FEDERATIE!

Doorzichtigheid

Inzet en strijdlust

Openheid
& empathie 

Ethiek en naleving van de wetten

ONZE 
WAARDEN

DE FEDERATIE HORECA BRUSSEL IS EEN VERENIGING ZONDER
WINSTOOGMERK, DIE VESTIGINGEN VAN DE HORECASECTOR 
GELEGEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VERTEGEN-
WOORDIGT, ALSOOK LEDEN VAN HET PARITAIRE COMITE 302.   

GENIET VAN DE VELE VOORDELEN DIE VOOR U WORDEN ONDERHANDELD!

Ludivine De Magnanville
Voorzitster van de Federatie Horeca Brussel

S A M E N ,  V O O R  D E  H O R E C A !S A M E N ,  V O O R  D E  H O R E C A !

Hotels en toeristische accommodaties
(AirBnB, gastenkamers, campings, jeugdhuisjes,…)

Restaurants, traiteurs, frituren en andere food trucks

Cafés, bars, nachtbars en discotheken

De diversiteit van de beroepen die zij vertegenwoordigt, haar aanwezigheid in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest, haar deskundigheid en haar perfecte kennis van 

de problematieken van de sector, geven de Federatie Horeca Brussel een sterke 

en legitieme stem om de belangen van de sector te verdedigen en om gehoord te 

worden in het publieke debat.

DE FEDERATIE HORECA BRUSSEL WERKT REGELMATIG AAN DE UITBREIDING VAN HAAR PARTNERSCHAPPEN

Ontdek al uw voordelen op horecabruxelles.be/nl/partenariats

Waarom bent u toegetreden tot de Brusselse Horecafederatie? 
De Federatie Horeca Brussel is een entiteit waarnaar geluisterd
wordt met een echte onderhandelingsmacht. Mijn betrokkenheid
was een voor de hand liggende keuze om onze waarden erkend
te krijgen, om onze bedrijven duurzamer te maken economisch
gezien, onze sector te professionaliseren en de opleiding van
onze toekomstige werknemers en de integratie van de nieuwe
milieunormen te verzekeren. Om dit te doen, werken wij op alle
niveaus van de overheid : gemeentelijke, regionale en nationale 
bestuursniveaus, in samenwerking met de andere horecafederaties.

Economische en financiële oplossingen

1. Zoeken naar bonussen en subsidies

 - Lagere installatiekosten voor uw KMO

 - Het verkrijgen van bonussen die 5%

    tot 60% van uw investeringen dekken

2. Leningen beschikbaar voor de horeca 

(investeringen of cashflow)

3. Uniek en voordelig pakket van essentiële 

en specifieke verzekeringen voor 

 de horecasector

 - Ongevallen op de werkplek

 - Brand met diefstal en schade 

         aan bedrijven

 - Schuldaansprakelijkheid

 - Risicoaansprakelijkheid

4. Bankdiensten 

 - Binnenlandse IBAN’s

 - Zakelijke debetkaarten

5. Oplossingen voor fysieke en online

 betalingen

Diensten voor personeelszaken

6. Sociaal Secretariaat: administratieve

 en HR-aangelegenheden

7. Gratis toepassing om studenten

 aan te werven

8. Beroepsopleiding voor werknemers

 in de horecasector

- Gratis cursussen bij Horeca Forma - Be Pro

Diverse voordelen en partnerproducten

9. Specifieke informatie over de sector

 (regelgeving, premies, subsidies, enz.)

10. Aanbieding van 600 koffies bij 

 aankoop of huur van een nieuwe

 koffiemachine

11. Korting op ecologische en 

 economische oplossingen voor

 het verkoop van water

12. Korting op ventilatie- en 

 luchtzuiveringsproducten

13. Advies en ondersteuning bij 

 de invoering van maaltijdcheques

 voor werknemers

HET BEROEP TE VERTEGENWOORDIGEN EN ZIJN BELANGEN TE VERDEDIGEN
De Federatie Horeca Brussel (FHB) is de officiële vertegenwoordiger van de horecasector. 

Zij is gewettigd en erkend en verdedigt met veel inzet en overtuiging de belangen van de sector

bij de overheid, de beroepsorganisaties en de sociale partners op het niveau van haar bedrijfstak 

van het Paritaire Comité (PC302).

DE SECTOR TE INFORMEREN EN ZIJN LEDEN ADVISEREN
Op basis van haar statuut deelt de Federatie regelmatig nauwkeurige en relevante informatie

mee aan professionelen van de sector. Zij geeft haar leden ook advies over juridische, fiscale

en sociale vraagstukken, alsmede over werkgelegenheid en regionale steun.

BIJDRAGEN TOT DE OPLEIDING IN DE HORECASECTOR
De Federatie neemt deel aan de ontwikkeling van opleidingen voor leden van de sector 

en werkzoekenden,... Ze ondersteunt ondernemers in de sector met het oog op de modernisering,

professionalisering en de kwaliteitsgarantie van de verschillende beroepen. Zij strijdt dagelijks

voor de levensvatbaarheid, rentabiliteit en welvaart van haar leden.

ONZE VERPLICHTINGEN 


