
Waarmee kan Qlix jou helpen?
Het zijn roerige tijden op de telecommarkt en vooral de Retail onderdelen van KPN 

hebben vaak te maken met reorganisaties en winkelsluitingen tot gevolg. Qlix is een 

onafhankelijke vakbond die actief is binnen KPN met een lange staat van dienst als 

belangenbehartiger binnen alle gelederen van het bedrijf.

 

Jouw baan is mogelijk nu in het geding en dat zorgt voor veel onzekerheid over je 

financiële toekomst en je carrière mogelijkheden. Laat Qlix jou helpen door je te 

ontzorgen bij arbeidsvraagstukken zodat jij je kunt richten op je toekomst! 

Wat kan Qlix jou bieden?
Vanaf dag één als lid juridische bijstand;

Snelle hulp met korte communicatielijnen;

Hulp bij het tot stand komen van een goede vertrekregeling;

Meepraten en meebeslissen over jouw arbeidsvoorwaarden. 

Het lidmaatschap kost 
slechts € 9,00 per maand. 

 
Jongeren t/m 27 jaar 

betalen slechts € 4,50 
contributie per maand.

Word snel lid 
via 

www.qlix.nl! 

070 386 9046

info@qlix.nl

Of vul het inschrijfformulier op de achterzijde in!
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De werver en ik ontvangen drie maanden gratis lidmaatschap (Op basis van refund na 

drie maanden);

Ik heb vanaf de eerste dag van mijn lidmaatschap recht op volledige ondersteuning van 

Qlix en verbind mij om minimaal een jaar lid te blijven;

Ik ga akkoord met een automatische incasso om de contributie te voldoen;

Het lidmaatschap is opzegbaar na een jaar met een opzegtermijn van een maand;

Ik betaal mijn vakbondsbijdrage uit brutoloon (dus de belastingdienst betaalt mee). 

Ik geef mij op als lid van Qlix en:

Aanmeldformulier

Persoonsgegevens 
Aanhef: de heer/mevrouw*

Voornaam:...............................

Tussenvoegsels:......................

Achternaam:............................

Geboortedatum:.......................

 Contactgegevens
E-mailadres:.............................

Mobiel nummer:........................

Straat:.......................................

Postcode:..................................

Woonplaats:..............................

Bankgegevens
Rekeningnummer (IBAN):

....................................................

Naam rekeninghouder:

....................................................

0 Ik ga akkoord met automatische incasso** 

Werkgever 

Gegevens werver

Akkoordverklaring

Werkzaam bij:...........................

Functie:......................................

Afdeling:.....................................

Standplaats:...............................

Welke cao is voor jou van toepassing?

....................................................

Andere cao nl:............................ 

0 Ja, ik heb kennis genomen van de statuten, 

het huishoudelijk reglement, het privacybeleid 

en de opzegtermijn**

Als een lid van Qlix je heeft 

overtuigd om lid te worden, vul dan 

onderstaand haar of zijn naam 

en woonplaats in.

Werver:.......................................

Woonplaats:...............................

Verzenden
Maak een scan of foto 

van dit formulier

en mail naar info@qlix.nl

Verstuur per post naar:

Qlix 

Veursestraatweg 88-90 

2265 CE Leidschendam

* Haal door wat niet van toepassing is

** Aankruisen voor akkoord 

Inschrijven 

kan sneller 

via 

www.qlix.nl


