
ONTDEK DE WAARDE VAN DE FGZ

LIDMAATSCHAPSINFORMATIE 
FEDERATIE GOUD EN ZILVER

Edelmetaal is hét vakblad voor juweliers, edelsmeden, 

uurwerkmakers en overige vakgenoten. Vakblad 

Edelmetaal en nieuwsbrief Edelmetaal Online 

worden uitgegeven door de Federatie Goud en Zilver. 

Inschrijven voor de maandelijkse nieuwsbrief kan op 

www.ondernemers.fgz.nl.

Wilt u meer informatie over het plaatsen van vacatures, 

advertenties of andere zaken, neem dan contact met 

ons op federatie@fgz.nl.

CONTACT

Federatie Goud en Zilver

Röntgenlaan 11

2719 DX Zoetermeer

T 079-331 53 00

E federatie@fgz.nl

De kosten van een lidmaatschap zijn afhankelijk van uw onderneming. Het basistarief bedraagt € 300.  

Indien u personeel en/of  een open atelier of winkel heeft, komt hier een toeslag bij.  Voor startende 

ondernemers is er een speciaal tarief van €150 per jaar. 

HOE WORDT U LID?

Ga naar de website, vul het inschrijfformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Kijk voor meer informatie op www.ondernemers.fgz.nl.
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De FGZ maakt zich sterk  voor uiteenlopende zaken 
zoals vakopleiding, promotie van het brancheproduct, 
consumentenvoorlichting, klachtenafhandeling, marktonderzoek, 
persvoorlichting, het afsluiten van een cao, collectieve voordelen, 
goede wet- en regelgeving, beveiliging en fondsenwerving.

Als lid krijgt u veel exclusieve voordelen bovenop de collectieve 
belangenbehartiging. Met alle financiële voordelen betaalt het 
lidmaatschap zichzelf terug.

BESPARING
PER JAAR*

PRAKTISCHE VOORDELENFINANCIËLE VOORDELEN

■ Korting op tarieven van creditcards: 
(bij een creditcardomzet van € 19.000,-) circa

■ Kosteloos aansluiten bij de Geschillencommissie
Sieraden en Uurwerken en gebruikmaken van de 
Algemene Voorwaarden

■ 25% korting op de contributie in het eerste jaar
(de eerste 3 maanden gratis): circa

■ 8x per jaar het vakblad Edelmetaal en
1x het Jaarboek Edelmetaal

■ Korting op ziektekostenverzekering en ziekte-
verzuimverzekering: gemiddeld

■ Korting op de aanschaf van pinautomaten: circa

■ Korting op energietarieven (elektra en gas) voor
100% groene stroom: circa

■ Korting op diensten zoals algemene en juridische
bijstand: kostenbesparing van circa

■	 De	contributie	is	fiscaal	aftrekbaar:	vanaf	circa

■ Korting op folders en diverse producten van de
FGZ (batterijkaartjes, etc.): circa

■ Korting op de Masterclass Sales, Beveiliging en
andere cursussen: gemiddeld

€ 300,-

€ 400,-

€ 100,-

€ 145,-

€ 100,-

€   50,-

€ 250,-

€ 100,-

€ 100,-

€ 100,-

€ 100,-

U BENT DE VERENIGING
Met uw lidmaatschap maakt u de vereniging sterker. 
Veel van de voordelen van het lidmaatschap zijn 
niet uit te drukken in geld. Want hoe belangrijk 
vindt u beveiliging in de branche? En vakopleiding 
en promotie? Dit zijn ook zaken waar de vereniging 
zich hard voor maakt.

■ Leden mogen het FGZ-logo voeren. 
Het FGZ -lid is vakkundig opgeleid en 
gediplomeerd. Dit ervaart de consument 
als een kwaliteitswaarborg. 

■ Leden ontvangen meldingen via het 
waarschuwingssysteem; ze worden 
gewaarschuwd en geïnformeerd over 
verdachte situaties en incidenten bij 
collega’s in het hele land.

■ Leden ontvangen digitale nieuws- 
brieven van de vereniging en de 
Beveiligingscommissie.

■ Leden hebben de mogelijkheid om deel 
te nemen aan specials in het vakblad 
Edelmetaal.

■ Leden kunnen gebruikmaken van het 
Modellendepot en hun ontwerpen 
beschermen.

■ Leden krijgen korting op alle producten 
bij de FGZ, zoals bijvoorbeeld de 
Sieradengeschenkbon, cao-boekjes en 
nog veel meer.

De Federatie Goud en Zilver is de 
belangenvereniging voor de goud-, zilver-, 
uurwerken- en edelstenenbranche in 
Nederland. De Federatie Goud en 
Zilver behartigt de belangen van de 
ondernemers die in deze branche 
werkzaam zijn:  juweliers, uurwerk-
technici, goud- en zilversmeden, 
groothandelaren en fabrikanten. 

LIDMAATSCHAPSINFORMATIE FEDERATIE GOUD EN ZILVER

* Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.




