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Voordelen Uneto-Vni lidmaatschap

Praktische ondersteuning  
van hoge kwaliteit
UNETO-VNI is de ondernemersorganisatie voor de installatie branche 
en de technische detailhandel. Bij UNETO-VNI bent u aan het juiste 
adres voor allerhande ondersteuning op het gebied van werk
gevers én ondernemerszaken.

De voordelen van het UNETO-VNI lidmaatschap:

U treedt naar buiten met het  ▸ Uneto-Vni logo dat vakmanschap, betrouwbaar-

heid en kwaliteit uitstraalt.

U wordt op de hoogte gehouden van de laatste voor u relevante wet- en regel- ▸

geving en de meest recente productontwikkelingen. Zo kunt u daar tijdig op 

inspelen.

 U kunt gebruik maken van praktische producten en diensten en aantrekkelijke  ▸

ledenvoordelen, waaronder onze leveringsvoorwaarden.

 De belangen van uw bedrijf en die van de branche worden op deskundige wijze  ▸

behartigd.

U maakt deel uit van het uitgebreide netwerk van  ▸ Uneto-Vni.
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Inspelen op ontwikkelingen
UNETO-VNI scant trends en ontwikkelingen binnen en buiten  
de branche. Bijvoorbeeld nieuwe installatieconcepten en 
oplossingen op het gebied van energiebesparing of wonen en 
zorg. Maar ook ontwikkelingen op het gebied van bedrijfs
voering, personeelszaken of marketing. Als ondernemer kunt 
u daar uw voordeel mee doen.

Bijeenkomsten >> Op (regionale) informatiebijeenkomsten van Uneto-Vni 

wordt u geïnformeerd over onder andere trends in de markt, innovaties, 

sociale wetgeving, calculatiemethoden, imagoverbetering of verkoop- en 

presentatietechniek. Ook bieden de bijeenkomsten u de gelegenheid om 

collega-ondernemers te ontmoeten en met hen van gedachten te wisselen. 

Demonstraties >> Om u de praktische kant van al die nieuwe 

ontwikkelingen te tonen, zet Uneto-Vni tal van demonstraties op. U kunt 

bijvoorbeeld - al dan niet samen met uw klanten - een kijkje nemen in ‘Wel 

thuis’ in Delft of ‘Technologie Thuis Nu’ in Woerden: demonstratiewoningen 

op het gebied van techniek en zorg. Ook kunt u bijeenkomsten bij 

producenten en leveranciers bijwonen. 

Promotiemateriaal >> U kunt gebruik maken van promotie- en 

reclamemateriaal van Uneto-Vni om uw bedrijf te profileren. Bijvoorbeeld 

met bedrijfswagenstickers, een gevelbord en een breed assortiment 

consumentenflyers om uw (potentiële) klanten te inspireren en te binden.  

Campagnes >> Uneto-Vni voert diverse promotiecampagnes. Denk aan 

het tv-programma De Grote Woonwens, eind 2009 op RtL4. Daarnaast 

heeft Uneto-Vni de Veilig Thuis Check in de markt gezet. Deze ‘check’ wijst 

huiseigenaren op de meerwaarde van een specialist voor het ontwerp, de 

toepassing en het onderhoud van installaties. Een ander voorbeeld is de 

website voor consumenten www.perfectwonen.nl. Op deze site wordt de 

meerwaarde van de vakman benadrukt en kan de consument een Uneto-Vni 

installateur in de buurt zoeken. Verder wordt collectief geadverteerd in  

De Telefoongids en Gouden Gids en in regionale bladen.

Geschillencommissie >> Om het vakmanschap, de betrouwbaarheid en 

de integriteit van de leden te benadrukken, heeft Uneto-Vni samen met 

consumentenorganisaties de Geschillencommissie Installerende Bedrijven 

in het leven geroepen. De commissie kan worden ingeschakeld als een 

lidbedrijf en een consument een conflict niet samen kunnen oplossen. 

• Voor leden van 

Uneto-Vni is het 

Cursusloket dé partner op 

het gebied van bijscholing 

voor zowel werknemers 

als werkgevers. Het 

cursusaanbod speelt in 

op uw behoefte, die van 

uw klanten en die van de 

branche en wordt ontwik-

keld in samenwerking 

met Uneto-Vni, het 

opleidingsfonds otiB en 

andere partners. Leden 

van Uneto-Vni profiteren 

van een bijscholingsaan-

bod met een zeer goede 

prijs-kwaliteitverhouding. 

 

Met het UNETO-VNI logo straalt u vakmanschap, betrouwbaar
heid en kwaliteit uit. Het logo wordt door steeds meer 
opdrachtgevers gezien als waarborg voor kwaliteit. Met 
de slogan ‘ieder z’n vak’ benadrukt UNETO-VNI bovendien de 
meerwaarde van uw vakmanschap.

Professionele uitstraling

VerwarmingGas VentilatieKoeling

Gecontroleerd2010

Bedrijf
Datum  

       
Volgende

Telefoon
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Praktische producten en diensten
UNETO-VNI biedt u handige producten, diensten en publicaties over 
organisatie en personeelszaken, bedrijfsprocessen, marketing en 
communicatie, installatieconcepten en oplossingen. 

Advies >> Heeft u vragen over sociale, economische en juridische zaken, dan 

kunt u bellen met de afdeling Ledenadvies. Onze medewerkers geven u snel een 

adequaat antwoord of verwijzen u door naar specialisten. 

Publicaties >> Tweewekelijks ontvangt u circulaires met alle belangrijke 

ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving die van invloed kunnen 

zijn op uw bedrijfsvoering. Ook voor tal van nuttige handboeken, werkboeken 

en andere (digitale) uitgaven kunt u terecht bij Uneto-Vni. Gratis of met een 

aantrekkelijke korting. Bijvoorbeeld het Werkboek Personeelsmanagement of 

het Handboek Calculatie. Daarnaast ontvangt u als lid gratis het vakblad Intech 

Klimaat & Sanitair, Intech Elektro & ICT of Verwarming & Ventilatie, waarin u 

maandelijks op de hoogte wordt gehouden van de laatste ontwikkelingen in uw 

bedrijfstak. 

LedenNet >> Op de besloten website http://leden.uneto-vni.nl vindt u 

volop informatie voor installatiebedrijven, afgestemd op uw profiel. U vindt 

interessante dossiers over bijvoorbeeld bedrijfsvoering, domotica, zonne-energie 

of subsidies. Ook kunt u gebruik maken van een handige ‘toolbox’ vol tips en 

ondersteuning voor de dagelijkse praktijk. En u kunt winkelen, wanneer u maar 

wilt, in de webshop van Uneto-Vni.

Ledenvoordeel >> Dankzij het lidmaatschap kunt u gebruik maken van 

kwaliteitsproducten en -diensten van Uneto-Vni en andere organisaties, 

met aantrekkelijke kortingen en/of tegen betere voorwaarden. Denk 

bijvoorbeeld aan professioneel advies van Uneto-Vni Support, Syntens of 

MKB Adviseurs. U krijgt toegang tot de kennis van ISSO en TNO. Ook kunt 

u producten en diensten voor een betere bedrijfsvoering downloaden van 

de InstallatiePortal, zoals een telefonische bereikbaarheidsdienst. U krijgt 

korting op diverse, branchespecifieke verzekeringen via de Uneto-Vni 

Verzekeringsservice (UVVS). Of korting op de kosten voor muziek- en 

beeldrechten, brandstofprijzen, autoverzekeringen en leaseregelingen voor 

bedrijfswagens. Via het Publicatie Platform van Uneto-Vni kunt u online uw 

eigen drukwerk samenstellen met behulp van eenvoudige sjablonen en dat 

tegen aantrekkelijke tarieven laten drukken. En dit is slechts een greep uit 

het ledenvoordeel.

• Het zakboekje Energietips 

bevat tips op het gebied van 

vraagreductie, gebruik van duurzame 

energiebronnen en efficiënte energie-

opwekking voor nieuwbouw en de 

bestaande bouw.

• Wilt u weten hoe u door 

maatschappelijk verantwoord 

ondernemen (MVO) geld kunt 

besparen en de productiviteit van  

uw werknemers kunt verbeteren?  

Uneto-Vni biedt u via het Platform 

MVO een duurzaamheidscan aan met 

een adviesrapport waarmee u direct 

aan de slag kunt. De InnovatieGroep 

van Uneto-Vni biedt bovendien 

middelen en leertrajecten om 

innovatiever te ondernemen.

• Om werknemers te 

informeren over 

veilig, gezond en milieu-

verantwoord werken in de 

installatietechniek heeft 

Uneto-Vni het Blauwe 

Boekje gepubliceerd: een 

handig naslagwerk over 

VGM-werken. Het boekje 

is ook verkrijgbaar in het 

Engels en Duits.
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Collectieve belangenbehartiging
UNETO-VNI is één van Nederlands grootste ondernemersorganisaties 
en mede daardoor een gezaghebbende gesprekspartner voor de 
overheid en andere marktpartijen. UNETO-VNI behartigt de collec
tieve belangen van de leden op gemeentelijk, regionaal, landelijk 
en Europees niveau. UNETO-VNI oefent stelselmatig invloed uit op 
bestaande en nieuwe nationale en Europese regelgeving en neemt 
tal van initiatieven om de installatiebranche verder te profileren 
en te ontwikkelen.

Speerpunten >> Enkele speerpunten van Uneto-Vni zijn:

gunstige mantelovereenkomsten voor diverse producten en diensten; ▸

duidelijke afspraken met fabrikanten over productgarantie(s); ▸

kwalitatieve certificerings- en erkenningsregelingen; ▸

een goede CAO; ▸

voldoende aanbod van gekwalificeerd personeel; ▸

technische normen en richtlijnen voor de gehele branche; ▸

optimale toepassing van informatietechnologie; ▸

marktonderzoeken, zoals de Salarismonitor en het Ledentevredenheids- ▸

onderzoek.

Goede contacten >> Om uw belangen nog beter te kunnen behartigen, is Uneto-

Vni onder andere aangesloten bij MKB-Nederland en VNO-NCW. Uneto-Vni heeft 

daarnaast goede contacten met veel marktpartijen en daar plukt u de vruchten 

van. Ook zet Uneto-Vni uw belangen op de politieke agenda. Zo profiteert u 

optimaal van de collectieve belangenbehartiging van Uneto-Vni. 

De organisatie van Uneto-Vni is afgestemd op de diversiteit van alle aangesloten 

bedrijven. Zo wordt optimaal rekening gehouden met uw wensen.

Groottegroepen >> Wanneer u lid wordt van Uneto-Vni, wordt uw bedrijf 

ingedeeld in een groottegroep op basis van de bedrijfsomvang. 

De Groep Klein omvat ZZP’ers en bedrijven tot 25 werknemers. Als lid van de  ▸

Groep Klein maakt u deel uit van één van de 25 afdelingen van Uneto-Vni en 

vergadert u lokaal. 

De Groep Midden omvat bedrijven met 25 tot 250 werknemers. Deze groep  ▸

komt bijeen op regionaal en landelijk niveau.

De Groep Groot omvat bedrijven met meer dan 250 werknemers en komt  ▸

landelijk bijeen.

Vakgroepen >> U kunt daarnaast op vrijwillige basis deelnemen aan één of 

meerdere vakgroepen van Uneto-Vni. In deze groepen staan specifieke markten 

en disciplines centraal.  Bijvoorbeeld:

Vakgroep Elektro Installatiebedrijf ▸

Vakgroep Beveiliging  ▸

Vakgroep ICT   ▸

Vakgroep Riooltechniek  ▸

Ook kunt u lid worden van de Vakgroep Jonge Ondernemers. Deze leden hebben 

de afgelopen vijf jaar een bedrijf overgenomen of gestart, of hebben de intentie 

dit de komende vijf jaar te gaan doen. Een compleet overzicht van de vakgroepen 

vindt u op www.uneto-vni.nl.  

Aanspreekpunt >> Uw aanspreekpunt bij Uneto-Vni is uw regiomanager. 

U kunt bij hem of haar terecht voor advies en ondersteuning. Mede met 

uw input ontwikkelt de regiomanager regionaal beleid, organiseert 

afdelingsvergaderingen, voert projecten uit, onderhoudt netwerken en laat het 

regionale geluid klinken bij Uneto-Vni.

Uw wensen en behoeften centraal
Lid zijn van UNETO-VNI betekent dat u uw krachten bundelt met circa 
5.300 ondernemingen in de installatiebranche en de technische 
detailhandel. UNETO-VNI vertegenwoordigt 90% van de omzet van de 
installatiebranche. Gezamenlijk realiseren de leden een jaaromzet 
van meer dan d 10 miljard en bieden aan 130.000 personen werk. 

Vakgroep Sanitair en Techniek ▸

Vakgroep Elektro Mechanisch Onderhoud  ▸

Vakgroep Klimaat- en Duurzame techniek  ▸

Platform Verlichting ▸
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Lid worden van Uneto-Vni 
UNETO-VNI staat voor kwaliteit. Daarom hanteert UNETO-VNI de  
volgende toelatingscriteria voor leden:

Uw bedrijf dient rechtmatig gevestigd te zijn; ▸
Uw bedrijf moet te goeder naam en faam bekend staan; ▸
Uw bedrijf dient aan de juiste opleidings of ervaringsvereisten  ▸

 te voldoen.

Indien u aan de toelatingscriteria voldoet, kunt u lid worden. Elk lid van Uneto-

Vni betaalt een vast bedrag aan basiscontributie. Daarnaast betalen instal-

latiebedrijven een variabel bedrag over de loonsom van het bedrijf en betalen 

detaillisten een variabel bedrag over de omzet.

Welkomstpakket >> Als u lid wordt van Uneto-Vni, ontvangt u een 

welkomstpakket met daarin onder meer de volgende producten:

cd-rom met  ▸ Uneto-Vni logo’s voor diverse toepassingen;

bedrijfswagenstickers en raamstickers; ▸

gevelbord; ▸

opbergmap voor circulaires; ▸

CAO-boekje; ▸

Functieprofielen voor de installatiebranche; ▸

Handboek Calculatie voor Elektrotechniek of Klimaat en Sanitair; ▸

studiegids U ▸ neto-Vni Cursusloket;

Algemene Voorwaarden Consumentenwerk Installerende Bedrijven (AVIC); ▸

Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven (ALIB 2007); ▸

Algemene Inkoopvoorwaarden Installerende Bedrijven. ▸

Daarnaast ontvangt u uw unieke inlogcode en wachtwoord waarmee u toegang 

heeft tot de besloten ledenwebsite: het LedenNet. Hiermee profiteert u direct van 

de vele voordelen.

Meer informatie
Wilt u lid worden van Uneto-Vni of heeft  

u behoefte aan meer informatie? 

Neem dan contact op met het secretariaat 

van Uneto-Vni, t 079 325 07 44  

of e info@uneto-vni.nl

Wilt u meer informatie over de vakgroepen 

van Uneto-Vni, vraag dan onze brochure 

Markt en Techniek voor ondernemers aan 

bij het secretariaat, t 079 325 07 05.

Ook op onze website www.uneto-vni.nl 

vindt u meer informatie over de onder-

nemersorganisatie voor de installatie-

branche en de technische detailhandel.



UNETO-VNI

Postbus 188 - 2700 AD Zoetermeer

T 079 325 06 50 - F 079 325 06 66

info@uneto-vni.nl - www.uneto-vni.nl©
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Uneto-Vni is de ondernemersorganisatie voor  

de installatiebranche en de technische detailhandel.


