Aansluiten bij
Brancheorganisatie
ANBOS
Alle voordelen op een rij

ANBOS
ANBOS is de brancheorganisatie Schoonheidsverzorging en behartigd de
belangen van de gediplomeerde schoonheidsspecialist en zijn dienstverlener
voor de gediplomeerde schoonheidsspecialist. Ze bevorderen een gezonde
ontwikkeling van de branche schoonheidsverzorging. Hierbij staat
belangenbehartiging van de leden op sociaal, vaktechnisch en
bedrijfseconomisch gebied voorop. Kwaliteit en het verder professionaliseren
van het ondernemerschap in de branche zijn hierbij de speerpunten.
Lees hier waarom aansluiten bij de ANBOS jou en je salon vele voordelen kan
opleveren.
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Collectieve

AFSPRAKEN
Voordelen voor jou en je salon bij de volgende bedrijven
ANBOS heeft voor leden meerdere collectieve overeenkomsten afgesloten
om ondernemen goedkoper en gemakkelijker te maken.
Beautyvoordeelpas
MKB Huisjuristen
SENA
Ocean Groepsverzekeringen
Geschillencommissie
Geschillencommissie Auteursrecht
Pinnen
Buurtkadoos
De Leestafel
De TelefoonGids & Gouden Gids
Spa Music

Naast vele kortingen kun je als ANBOS-lid standaard profiteren van vaste
voordelen. Zo kun je op ANBOS rekenen als...
- je twijfelt over het tekenen van een overeenkomst.
- de gemeente het niet eens is met jouw bedrijf aan huis.
- een leverancier de gemaakte afspraken niet nakomt.
- jij door bepaalde omstandigheden schade aan je bedrijf hebt.
- je in een zakelijk conflict (met een personeelslid) belandt.
Maar er is nog veel meer. Ben je lid van ANBOS dan voldoe je automatisch aan
de wet Wkkgz die per 1 januari 2017 van kracht gaat.

Je bent automatisch aangesloten bij de Geschillencommissie.
Je hebt recht op gratis eerstelijns juridisch advies.
Je hebt recht op personeelsadvies en je ontvangt hét
personeelshandboek bij het aanvullende lidmaatschap Instituten met
Personeel (IMP).
Er zijn afspraken gemaakt met zorgverzekeraars waardoor de consument
gespecialiseerde behandelingen vergoed kan krijgen. Dit is mogelijk bij
het aanvullende lidmaatschap sectie VO/Specialisaties.
ANBOS is dé gesprekspartner voor de overheid.
Advies over het uitbreiden van je salon: loondienst of samenwerken?
ANBOS heeft diverse handige documenten opgesteld.

Nascholing

Workshops
Naast deze ondersteunende
diensten organiseren we
nascholingen (theorie/praktijk) om
controle te kunnen houden op de
kwaliteit en kundigheid van de
specialisaties. We bieden
workshopprogramma's aan
waarvoor je je kunt inschrijven,
maar organiseren ook thema
avonden en regiobijeenkomsten
die boeiende onderwerpen
aansnijden en je als ANBOS-lid
gratis kunt bezoeken!

