
Beste 

Als lid van ABVV-Metaal kan je altijd reken op onze knowhow en dienstverlening. Zowel in onze kantoren 

als online staan wij paraat om jou te informeren en voor je op te komen. Zo zorgen we ervoor dat je waar 

krijgt voor je lidgeld. Al onze info en diensten vind je op abvvmetaal.be.

Veel plezier!

Georges De Batselier

Voorzitter

Geniet van kortingen bij:

NU KRIJGT OOK JE PORTEMONNEE 
EEN DUW IN DE RUG

Bij ABVV-Metaal kan het altijd straffer! Heel wat 

bekende winkels geven jou en je gezin vanaf nu 

unieke kortingen. Bij sommige winkels kan je 

het ganse jaar door genieten van jouw korting. 

Andere winkels pakken uit met tijdelijke acties. 

Hou dus zeker je mailbox in het oog! 

Als lid van ABVV-Metaal krijg je vanaf nu altijd 

korting bij Carrefour, Kinepolis, Bol.com, 

Decathlon, Gamma, Torfs en AS Adventure. 

De eerste seizoensgebonden acties lopen 

bij: Pearl, Plopsaland, Bongo, Belgocycle+, 

Fleurop – Interflora, Samsonite, Galleria Inno, 

fun en Whirlpool.

SCHRIJF JE METEEN GRATIS IN

Profiteren van je voordeel is eenvoudig. Heb je 

een avondje bioscoop of een dagje  

pretpark in het vooruitzicht? Of ben je toe aan 

een nieuwe tv, pc of zetel? 

Schrijf snel in en pak je kortingen:

• Surf naar myadvantage.abvvmetaal.be 

• Activeer je account met de activeringscode 

• jouw account is nu klaar, je kan vanaf nu 

genieten van jouw voordelen!

Snel je lidgeld 
terugverdienen? 
Geen probleem!

Koop je bijvoorbeeld elke week 

voor 100 euro bij Carrefour, dan 

verdien je met de 5% extra korting 

van  ABVV -Metaal al volledig je lidgeld 

terug. Schrijf je dus snel in!

!

Maak gebruik van 
de unieke voordelen 
en verdien je lidgeld 
terug
Via ABVV-Metaal krijg je nu een heel 
jaar door kortingen in tal van winkels!

PS: Wie nu zijn account activeert krijgt als beloning extra 
kortingsbonnen bij Pizza Hut, Lunch Garden, Avance (& Bristol 
of Ici Paris).



Surf naar myadvantage.abvvmetaal.be en klik rechtsboven op Inloggen.

Je krijgt het volgende scherm te zien:

Vul hier je e-mailadres in en krijg zo toegang tot de voordelen.

Vul vervolgens een zelf gekozen wachtwoord in en bevestig hetzelfde wachtwoord nog eens. 

Je komt nu op het ABVV-Metaalledenplatform terecht.

Klik op Mijn account activeren. Hier vul je 

de activatiecode in, die je in de brief vindt.
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Voila, nu ben je klaar om 

met de voordelen aan de 

slag te gaan.

Om de eerste keer toegang te krijgen tot ABVV-Metaal  
MYADVANTAGE ga je als volgt te werk:

myadvantage.abvvmetaal.be


