Hier is ‘ie weer: de Unie-nieuwsbrief! Deze keer bespreken we de uitbreiding van het partnerverlof,
een ontwikkelbudget voor mkb’s en de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO). En kun
je weleens wat belastinghulp gebruiken? Maak kennis met onze partner: Huis & Hypotheek
Veenendaal.
We wensen je veel leesplezier. En denk je nou: wát een interessante nieuwsbrief, die moeten mijn
vrienden, collega’s of familieleden ook lezen? Laat ze zich dan gratis inschrijven
via unie.nl/volgen! Volg ons bovendien via Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn.
Heb je vragen? Neem gerust contact op met ons Service Center. We staan elke werkdag voor je
klaar, van 8.00 tot 18.00 uur: via 0345 851 963 en sc@unie.nl. Om je zo goed mogelijk te helpen,
is het belangrijk dat we je actuele informatie hebben. Dus verhuis je, krijg je een ander
telefoonnummer of verandert je werksituatie? Geef het dan aan ons door!
Met vriendelijke groet,
De Unie

Leren en ontwikkelen in het mkb
Werk je bij een midden- of kleinbedrijf? Wijs je werkgever dan
op de SLIM-regeling: hij/zij kan een SLIM-subsidie aanvragen

om een leerzame werkomgeving te creëren. Laat jij het ‘m
weten? Top!
Lees meer

Geen volledige AOW? Misschien recht op een aanvulling

Krijg je geen (volledige) AOW, en heb je het inkomen of
vermogen niet om dat op te vangen? Dan heb je recht op een
AIO-aanvulling. Wat de voorwaarden precies zijn, hoe hoog
de aanvulling is en hoe je ‘m aanvraagt?
Lees meer

Partners tot vijf weken verlof met pasgeboren kind
Vanaf 1 juli krijg je als partner van een pasbevallen moeder
vijf weken extra geboorteverlof. Jij bepaalt zelf hoe je dit
opneemt. Weten hoe dit werkt? En waarom je toch loon krijgt
tijdens het verlof, terwijl het een onbetaald verlof is?
Ontdek het aanvullend geboorteverlof!
Lees meer

Even kennismaken: onze partner Huis & Hypotheek Veenendaal

De Unie werkt al bijna twee jaar samen Huis & Hypotheek
Veenendaal, en daar zijn wij heel blij mee. En jij waarschijnlijk
ook. Want hun experts helpen jou met allerlei
belastingvraagstukken, van aangiftes tot toeslagaanvragen.
Benieuwd?

Lees meer

Je ontvangt dit bericht, omdat je lid bent van De Unie of je hebt je aangemeld voor deze specifieke
nieuwsbrief. Zo houden we je op de hoogte van het laatste nieuws binnen jouw branche of bedrijf. Ook
informeren we je over algemeen nieuws van De Unie, evenementen of interessante aanbiedingen.
Afmelden voor ALLE berichtgeving van De Unie? Klik dan hier of mail naar ledenadministratie@unie.nl.
Let op: je ontvangt dan ook geen informatie over onderhandelingsresultaten of aankomende stemmingen
in jouw bedrijf of branche. Afmelden.

Vragen? Neem dan contact met ons op.
Je kunt ons bereiken via 0345 – 851 963 of per mail via sc@unie.nl
Dit is jouw lidnummer: 21004556
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