
LIDMAATSCHAPSINFORMATIE

L I D M A A T S C H A P S I N F O R M A T I E

CONTRIBUTIE
De kosten van een lidmaatschap zijn afhankelijk van uw onderneming. 

Het basistarief bedraagt € 320 per jaar. Indien u personeel en/of een open 

atelier of winkel heeft (en dus belang bij extra diensten), komt hier een toeslag 

bij. Voor startende ondernemers is er een speciaal tarief van € 160 per jaar.

Het contributiebedrag is fiscaal aftrekbaar als bedrijfskosten.

Lid worden 
Via een digitaal formulier op onze website www.ondernemers.fgz.nl kunt u een  aanvraag 
indienen om lid te worden. Wij vragen een recente kopie van uw uittreksel van de Kamer van 
Koophandel en een kopie van één of meerdere vakdiploma’s. Bij het ontbreken hiervan bestaat 
de mogelijkheid lid te worden op grond van een ruime ervaring in de branche (in overleg 
met het bestuur van de FGZ).   Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. 
Bij aanmelding tijdens een lopend jaar wordt de contributie aangepast zodat betaald wordt 
vanaf het moment van inschrijving.

Lidmaatschap voor startende ondernemers 
De FGZ heeft ook een lidmaatschap voor startende ondernemers. Het tarief van €160 per jaar 
geldt gedurende de eerste drie jaar vanaf de start van het ondernemerschap. Het  starterstarief 
geldt in plaats van het basistarief. Eventuele toeslagen komen hier bij.

Sectie Uurwerktechniek en/of Sectie Taxateurs van Juweliersartikelen van ná 1952
 Indien u zich tevens wilt aansluiten bij één van de secties, dan betaalt u een extra  toeslag 
van € 55 per sectie per jaar.

Toeslag winkel / open atelier: 
• 0 winkels / open ateliers: 
• 1 winkel / open atelier: 
 • 2 winkels / open ateliers:  
• 3 winkels / open ateliers: 
• 4 t/m 10 winkels / open ateliers:  
• meer dan 10 winkels / open ateliers:

Toeslag personeel: 
• 0 werknemers:  
• 1 werknemer:  
• 2 werknemers:  
• 3 werknemers:  
• 4 – 5 werknemers: 
 • 6 t/m 10 werknemers:  
• 11 t/m 20 werknemers:  
• meer dan 20 werknemers: 

€ 0 
€ 110 

€ 220 
€ 330 
€ 440 

€ 1.100

€ 0
 € 55 

€ 110
 € 165 
€ 220 
€ 330 
€ 440 
€ 550 

Volg de FGZ ook op social media
@FederatieGoudenZilver

Röntgenlaan 11 | 2719 DX | Zoetermeer | 079 331 53 00 | www.ondernemers.fgz.nl | federatie@fgz.nl 

Like en deel onze berichten en 
blijf op de hoogte van al het 
nieuws in de branche.



W A T  D O E T  D E  F G Z ? U  B E N T  D E  V E R E N I G I N G !

LEDENVOORDEEL

De Federatie Goud en Zilver (FGZ) is het aanspreekpunt in de  sieraden- en  

uurwerkenbranche voor alle vakgenoten, met name voor de leden. 

Consumenten op zoek naar een sieraad of horloge kunnen bij de FGZ terecht  

voor een betrouwbaar adres.

De FGZ maakt zich sterk voor belangrijke zaken zoals vakopleiding, beveiliging, promotie, 
 consumentenvoorlichting, klachtenafhandeling, marktonderzoek, persvoorlichting, collectieve 
 voordelen, arbeidsvoorwaarden, wet- en regelgeving en meer. 

Met uw lidmaatschap maakt u de vereniging eff iciënter en daarmee ook de 

branche en uzelf. Veel van de voordelen van het lidmaatschap zijn niet uit te 

drukken in geld.  Toch kunt u uw contributie grotendeels terugverdienen.

•  Vermelding in de ledenzoeker op de  
consumentenwebsite www.fgz.nl  
(voor leden met een winkel)

•  Eerstelijns juridisch advies

  •  Aansluiting bij e-mailwaarschuwings-    
systeem van de Beveiligingscommissie

  •  Registratie bij Geschillencommissie     
Sieraden en Uurwerken en gebruikmaken 
van Algemene Voorwaarden

  •  Registratie bij Modellendepot voor  
de bescherming van uw ontwerpen  

•  Voorbeelden van Arbeidsovereenkomsten 
voor leden met personeel

  •  Inbegrepen is Vakblad Edelmetaal en het 
Jaarboek Edelmetaal

•  Gebruik van het FGZ-logo in uw eigen    
communicatie (de consument ervaart dit 
als kwaliteitswaarborg)  

•  Gebruikmaken van de Sieraden- 
geschenkbon

•  25% korting* op de contributie in het    
 eerste jaar

  •  Korting op creditcardtarieven, pinterminals 
en andere betaaldiensten

  •  Korting op diverse producten van de FGZ        
(cao-boekje, folders, batterijkaartjes)  

•  Korting op ziektekostenverzekering en    
ziekteverzuimverzekering

  •  Kostenbesparing op diensten zoals  
algemene en juridische bijstand

  •  Kostenbesparing op producten van     
geselecteerde partners (pinautomaten,     
beveiligingsproducten)  

•  Korting op Masterclass Sales, Masterclass    
Beveiliging en andere cursussen         

•  Aanbiedingen door het jaar heen van  
verschillende partners (tankpas, energie  
en meer)

* 25% korting geldt niet op het starterstarief 

Bekendheid van de branche
De FGZ zet zich ervoor in om de sieraden- en horlogebranche te promoten  onder 
consumenten. Dat gebeurt o.a. door het organiseren van evenementen en door 
consumenten te informeren via website en social media.

Continuïteit van het vak
Door samen te werken met Zadkine Vakschool Schoonhoven zet de FGZ zich in voor 
de kwaliteit van de opleidingen binnen de branche. Ook brengt de FGZ werkgever en 
toekomstige collega’s samen en worden cursussen en trainingen georganiseerd.

Ledenvoordeel
Naast zaken die de hele branche ten goede komen, biedt de FGZ voordelen en diensten 
speciaal voor leden. Financiële voordelen waarmee de contributie (deels) terugverdiend 
wordt en diensten zoals hiernaast vermeld.

Kennis delen
Binnen de FGZ heeft een aantal beroepsgroepen zich in secties verenigd met als doel 
kennis en ervaring te delen (tijdens bijeenkomsten met o.a. aansprekende presentaties) 
en invloed uit te oefenen op het beleid van de vereniging.

Beveiliging
De Beveiligingscommissie van de FGZ richt zich op veiligheid en preventie. Leden 
kunnen o.a. een Masterclass Beveiliging volgen en zich via het meldsysteem  laten 
informeren over verdachte situaties en incidenten.

Klachtenafhandeling
Leden kunnen zich gratis registreren bij de Geschillencommissie Sieraden en 
 Uurwerken en gebruikmaken van recente algemene voorwaarden. Een geschil kan  
ter bemiddeling eerst aan de FGZ worden voorgelegd.

Personeelszaken
Leden kunnen bij de FGZ terecht voor advies op het gebied van arbeidsrecht, 
 informatie over cao’s en meer. Een fijne samenwerking vloeit voort uit heldere 
afspraken met werknemers. 

Wet- en regelgeving
Ondernemers hebben te maken met diverse wetten en regels. De FGZ zet zich  in voor 
goede en werkbare wet- en regelgeving voor de sieraden- en  uurwerkenbranche, 
informeert leden hierover en adviseert waar nodig.


