Wij zorgen
voor inkomen
Mantelafspraken AOV
Branches en beroepsverenigingen waarmee Avéro Achmea (kortings)afspraken
voor AOV mee heeft gemaakt:

FGZ (Federatie Goud en Zilver)

De Federatie Goud en Zilver is de brancheorganisatie voor de goud-, zilver-, uurwerken- en edelstenenbranche in Nederland.
De Federatie behartigt de belangen van de ondernemers die in deze branche werkzaam zijn, dat wil zeggen: de juweliers, de uurwerk
technici, de goud- en zilversmeden, de groothandelaren en de fabrikanten. Leden zijn zowel winkeliers, groothandels als ambachten.
De FGZ overkoepelt drie verenigingen:
• de Nederlandse Juweliers en Uurwerkenbranche (NJU): de belangenvereniging vóór en dóór juweliers,
uurwerkherstellers en taxateurs van juweliersartikelen in Nederland.
• de Vereniging Goud- en Zilversmeden (VGZ): een beroepsvereniging die de belangen behartigt van
Nederlandse goud- en zilversmeden in het algemeen en van haar leden in het bijzonder.
• de Vereniging Industrie, Groothandel in Sieraden, horloges en aanverwante artikelen (VIGROS): de landelijk
opererende vereniging van fabrikanten en groothandelaren in gouden en zilveren sieraden, sieraden met
diamant, gebruiksartikelen, horloges, klokken en aanverwante artikelen.
Mantelafspraken AOV:
• 2,5% extra korting

Meer informatie op www.fgz.nl

INretail

INretail Is de grootste brancheorganisatie voor ondernemers in de non-food (wonen-, mode-, schoenen- en
sportbranche). Voorheen was dit Mitex. De organisaties heeft ruim 7.000 leden en is met ruim 16.000 winkels
de grootste in retail non-food. Goed voor 4 25 miljard omzet en 140.000 medewerkers.
INretail kent de volgende branches:
• Modebranche (Damesmode, Herenmode, Jeans, Baby- en kindermode, Bruidsmode, Bodyfashion).
• Woonbranche ( Keukens en badkamers, Meubelen, Parket, Slapen, Woningtextiel).
• Schoenenbranche (Schoenen, Reis- en lederwaren, Hobby).
• Sportbranche (Sport).
Mantelafspraken AOV:
• 6,5% extra korting
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Meer informatie op www.inretail.nl

We zijn een merk van Achmea Schadeverzekeringen N.V. in Apeldoorn. Achmea is de grootste verzekeraar van Nederland. Achmea Schadeverzekeringen N.V. is ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel onder nummer 08053410 en bij de AFM onder nummer 12000606.

NUVO (Nederlandse Unie van Optiekbedrijven)

De NUVO is de branchevereniging van en voor optiek-ondernemers. De NUVO heeft 590 leden. Met 1.400 aangesloten
vestigingen vertegenwoordigt de NUVO het merendeel van de ruim 2.000 optiekwinkels in Nederland.
Mantelafspraken AOV:
• 6,5% extra korting

Meer informatie op www.nuvo.nl

VBW (Centrale Vereniging Bloemendetailhandel)

VBW (Vereniging Bloemist-Winkeliers) is de ondernemende brancheorganisatie voor bloemisten in Nederland.
Deze ondernemers verkopen bloemen, planten, bloemwerk, potten en aanverwante producten aan consument
en bedrijfsleven vanuit een bloemenwinkel.
De circa 3.000 bloemisten realiseren gezamenlijk jaarlijks een omzet van ruim 1 miljard euro. Ongeveer 11.000 medewerkers
hebben een baan in de branche. De gezamenlijke bloemisten hebben een marktaandeel van 50% in de bloemenverkoop in
Nederland, in planten bijna 30%.
Met ruim 1.400 aangesloten bloemisten en bijna 7.000 medewerkers vertegenwoordigt VBW ruim 60% van de omzet en de
werkgelegenheid in de branche.
Mantelafspraken AOV:
• 7,5% extra korting

Meer informatie op www.vbw.nu

BNA (Branchevereniging van architectenbureaus)

De Bond van Nederlandse Architecten (BNA) is de brancheorganisatie van architectenbureaus. Voluit luidt de naam Koninklijke
Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten.
Bijna 1200 architectenbureaus zijn verenigd in de BNA, de branchevereniging van Nederlandse architectenbureaus. De BNA is een
netwerk dat modern, creatief ondernemerschap bevordert. Met als drijfveer de kracht van architectuur voor de leefomgeving.
De missie van BNA is het versterken van architectenbureaus die op kansrijke markten toegevoegde waarde bieden aan
opdrachtgever en samenleving. De BNA richt zich op architectenbureaus, de opdrachtgevers van architectenbureaus en de
samenleving als geheel. Het inzetten en benutten van de collectieve kracht en het actief promoten van de meerwaarde van
architecten zijn hierbij onmisbare instrumenten.
Mantelafspraken AOV:
• 10% extra korting

Meer informatie op www.bna.nl

