PLAFOND- & WANDMONTAGE

Als ondernemer in
plafond- en wandmontage
hulp of advies nodig bij je
bedrijfsvoering?

NOA werkt voor jou!

“Mijn wanden en plafonds
zien er superstrak uit, maar
een beetje hulp bij andere
ondernemerszaken kan ik
wel gebruiken.”
Patrick de Boer

GRATIS ADVIES bij (ondernemers)vragen
Profiteer van FINANCIEEL LEDENVOORDEEL

Waarom
kiezen
voor NOA?

Verklein je ondernemersrisico met ALGEMENE VOORWAARDEN
Wij komen op voor JOUW BELANGEN
Bezoek boeiende SECTORBIJEENKOMSTEN
Reken op JURIDISCHE HULP
SCHOLING en VAKGERICHTE CURSUSSEN
Meer zekerheid met de NOA-AFBOUWGARANTIE
Je wordt onderdeel van een GROOT NETWERK
De CAO is goed geregeld
Schakel onze INCASSOSERVICE in
Blijf helemaal UP-TO-DATE

Hoeveel platen je gemonteerd hebt weet je zelf niet meer. Of het nu om een
kantoorpand gaat of een appartementencomplex; jij zorgt voor het mooie plafond
en degelijke wanden. Over dat alles hoeven we je niets meer te vertellen.
Maar ondernemen is meer dan alleen doen waar je goed in bent.
Zaken die misschien ver van je bed zijn, maar die stiekem
wel belangrijk zijn voor het bestaan van je bedrijf. NOA
helpt je daar graag bij. We denken mee, kennen de wet
en de regels, leveren kennis, slimme tools, brengen je
in contact met de juiste mensen en nemen je werk uit
handen. Zo kun jij je ongestoord richten op je dagelijkse
werk. Je hebt het waarschijnlijk al druk genoeg.

Wie of wat is NOA?
Wij zijn NOA. De Nederlandse Ondernemersvereniging
voor Afbouwbedrijven. Met maar liefst 1.700 leden dé
brancheorganisatie voor ondernemers in de afbouw.
Bedrijven in plafond- en wandmontage natuurlijk.
Maar ook bedrijven in natuursteenbewerking, vloeren
en terrazzo, stukadoors en allround-afbouwers.
Onderverdeeld in vier hoofdsectoren zijn onze leden
samen verantwoordelijk voor zo’n 75% van de omzet in
de totale afbouwbranche. En juist dat maakt ons een
sterke partner.

Wat we doen
Eigenlijk heel simpel: we nemen je werk uit handen. Door
juist die dingen te regelen waar je geen zin in hebt, waar je
het te druk voor hebt of geen kaas van hebt gegeten. We
regelen bijvoorbeeld het pensioen en de opleidingen voor
alle werknemers in de bedrijfstak, maar zijn er ook voor
al jouw individuele vragen. We bieden je juridisch advies,
hebben een incassoservice, geven reclamevoorbeelden,
helpen bij ontslagzaken, ziekteverzuim en nog veel meer.
Daarnaast ontvang je van ons altijd het laatste nieuws en
treden we namens de branche op als gesprekspartner.
En last but not least: je profiteert van flink wat financieel
voordeel.

Plafond- & Wandmontage
De hoofdsector Plafond- & Wandmontage bestaat, zoals de
naam al zegt, uit alle plafond- en wandmontagebedrijven
en ‘droge’ afbouwbedrijven. Jaarlijks organiseert de
hoofdsector een aantal activiteiten. Bij deze activiteiten
worden inhoudelijke en technische zaken besproken.
Maar ook wordt uitgebreid de mogelijkheid geboden om
met collega’s kennis te maken en de saamhorigheid te
vergroten.

Weten wat het NOA-lidmaatschap voor
jou kan betekenen? En wat precies je
voordeel is? We geven je graag persoonlijke
uitleg. Telefonisch. Of desnoods bij jou op
kantoor of op de bouwplaats. Helemaal gratis
en vrijblijvend natuurlijk. Bel dus snel voor
een afspraak: 0318 54 73 73 of kijk op
www.noa.nl voor meer info.

Waarom
lid worden
van NOA?

Collectieve belangenbehartiging;
we maken ons sterk voor:
• versoepeling van het arbeids- en ontslagrecht;
• vervroegd pensioen voor zware beroepen;
• heldere wetgeving op het gebied van zelfstandigen.

Gratis advies bij (ondernemers)vragen
Heb je een meningsverschil met een opdrachtgever over
geleverd werk? Wil je personeel aannemen waarvoor
van alles geregeld moet worden? Of krijg je te maken
met ziekte en verplichte re-integratietrajecten? Onze
servicedesk geeft antwoord. En heeft veel kant-en-klare
voorbeelden en downloads die je direct kunt gebruiken.
Op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur op
nummer 0318 54 73 73 en via www.noa.nl/contact.
Als blijkt dat je specialistische hulp nodig hebt, brengen
we je graag in contact met één van onze partners.

Profiteer van financieel ledenvoordeel

Verklein je ondernemersrisico
met algemene voorwaarden
Met algemene voorwaarden laat je aan jouw klant
zien onder welke voorwaarden jij voor hem werkt.
Alle belangrijke aspecten over koop, levering en
garantie staan hierin helder vermeld. Zo maak je direct
duidelijk wat jouw rechten en plichten zijn en verklein
je je ondernemersrisico. NOA heeft hiertoe standaard
voorwaarden opgesteld voor zowel zakelijke
opdrachtgevers als consumenten. Deze zijn exclusief
door onze leden te gebruiken.

Bezoek boeiende
sectorbijeenkomsten

Omdat we met zoveel leden zijn, profiteer je als NOAlid van volop inkoopvoordeel. Zo krijg je korting op
verzekeringen, juridische bijstand, boekhouding,
personeelszaken en allerhande artikelen en
gereedschappen. Bij de aankoop van een Opel of
Volkswagen bedrijfswagen kan het voordeel zelfs
oplopen tot 24%. Zo verdien je je lidmaatschap dubbel
en dwars terug.

Wil je weten welk bokje het beste is? Hoe je
BinnenBouw Expert wordt? En hoe je je medewerkers
duurzaam in kunt zetten? Je ontdekt het tijdens
één van onze (sector)bijeenkomsten. Met tal van
interessante sprekers, volop ruimte om vakgenoten
te ontmoeten en de laatste ontwikkelingen in de
plafond- en wandmontagesector. Doen dus!

Wij komen op voor jouw belangen

Reken op juridische hulp

Als ondernemer in het mkb moet je voldoen aan tal
van wetten, regels en maatregelen. En of dat nog niet
genoeg is, veranderen die ook nog voortdurend. Wij
laten je weten wat er speelt en belangrijker nog: we
komen op voor jouw belangen. Daarvoor rijden we zelfs
regelmatig naar Den Haag of Brussel en ook via internet
en de pers laten we onze stem horen. Samen met andere
brancheorganisaties en de overkoepelende organisatie
MKB-Nederland.

Het zal je maar gebeuren: een juridisch geschil.
Dan is het wel fijn om te weten dat je bij NOA terecht
kunt. Bij onze servicedesk bijvoorbeeld. En tegen
een sterk gereduceerd tarief ook bij één van onze
NOA-huisadvocaten. Zij werken bij onafhankelijke
advocatenkantoren en zijn gespecialiseerd in de
plafond- en wandmontagesector. Wel zo fijn dat je
bij een juridisch conflict je advocaat niet hoeft uit te
leggen wat het belang van brandwerendheid is of wat
een MS-voorzetwand is.

Scholing en vakgerichte cursussen
Ontwikkelingen in de maatschappij en de branche volgen elkaar in recordtempo op. Het is dan ook
belangrijk dat je je kennis (en die van je medewerkers) continu bijspijkert. Daarom bieden we onze leden
diverse opleidingen. De NOA-Ondernemersopleiding bijvoorbeeld. Maar ook cursussen om je vakkennis en
vaardigheden op peil te houden. Dat levert je niet alleen een mooi certificaat op, maar vooral veel kennis die
je meteen in de praktijk kunt toepassen.

NOA-Ondernemersopleiding
De NOA-Ondernemersopleiding is een praktische cursus voor ondernemers in de afbouwbranche.
Jong en oud, beginnend en ervaren, met en zonder personeel; iedereen is welkom. Je traint er gedurende
tien opleidingsdagen allerlei ondernemersvaardigheden, krijgt nieuwe inzichten voor je bedrijf, leert
slimmer te werken en ondernemersrisico’s te zien en in de hand te houden. Kijk voor meer info op
www.noa.nl/ondernemersopleiding.

Opleiding Plafond- & Wandmonteur
Veel bedrijven leren nieuwe werknemers het vak ‘on the job’. Maar je kunt natuurlijk ook
kiezen voor een leerling die een professionele opleiding volgt via NOA Opleidingsbedrijf
Afbouw. Je betaalt dan alleen de gewerkte uren en bent verzekerd van een gemotiveerde
kracht. Omdat er een tekort aan jongeren is die kiezen voor een carrière in de afbouw,
enthousiasmeren we onder meer vmbo-docenten om op school het keuzevak
scheidingswanden te gaan geven.

Meer zekerheid met de
NOA-Afbouwgarantie
NOA heeft met de Consumentenbond en Vereniging
Eigen Huis afspraken gemaakt over de algemene
consumentenvoorwaarden. Deze dien je als lid te
hanteren en particulieren krijgen zo extra zekerheid
dat ze samenwerken met een betrouwbare partij.
Ook de klachtenafhandeling door de onafhankelijke
Geschillencommissie is hiermee geregeld. Mocht er
onverhoopt iets misgaan, dan kan deze commissie
zorgen voor een bindende uitspraak om het probleem
op te lossen.

Je wordt onderdeel
van een groot netwerk
Samen sta je sterker. Dat is natuurlijk een waarheid als
een koe. Met zo’n 1.700 leden hebben we niet alleen een
krachtige stem richting overheid, werknemersorganisaties,
opdrachtgevers, uitvoerings- en belangenorganisaties.
Maar met zoveel leden is er ook wel altijd iemand in de
buurt die je uit de brand kan helpen met een prangende
vraag. Of met wie je gewoon even kunt sparren natuurlijk.
Fijn dat je ze tijdens de NOA-bijeenkomsten leert kennen.

Je CAO is goed geregeld
In Nederland zijn er maar liefst 1.000 cao’s, waar circa 80%
van de werknemers onder valt. En dat is niet voor niets.
Het is immers een krachtig instrument dat effectief
inhoud en richting geeft aan de belangen van zowel
werkgever als werknemer. Als brancheorganisatie NOA
onderhandelen wij met de vakbonden over de collectieve
arbeidsovereenkomst afbouw (cao). Zo kun je een gunstige
cao hanteren en heb je er verder geen omkijken naar.

Schakel onze incassoservice in
Niets is zo vervelend als een klant die niet betaalt.
Ook hiervoor kun je bij onze huisadvocaat terecht.
Voor een vast tarief van € 150 kunnen vorderingen tot
€ 5.000 op goedkope wijze worden geïncasseerd. Twee
sommatiebrieven en een concept dagvaarding vallen
onder de incassoservice. Als na de sommatiebrief van
de advocaat de hoofdsom en kosten worden betaald,
dan heb je helemaal geen kosten.

Blijf helemaal up-to-date
In een sterk concurrerende branche als die van jou, is het
belangrijk om bij te blijven. NOA houdt je op de hoogte.
Via ons vakblad Afbouwzaken (10x per jaar), wekelijkse
nieuwsbrieven afgestemd op jouw sector en social media.
Maar ook via onze site waar je als lid met een inlogcode tal
van handige downloads en tools vindt. Dat scheelt je veel
uitzoekwerk en zo ben je altijd up-to-date.

Patrick de Boer
“Als je zo druk in het operationele zit, zijn
er soms zaken die niet de aandacht krijgen
die ze verdienen. Een stuk veiligheid en
bijbehorende risico’s bijvoorbeeld. Maar
ook branchegerelateerde ontwikkelingen.
Dankzij NOA blijf ik op de hoogte.
En naast opleidingen, bijeenkomsten
en juridisch advies, is dat ook de
toegevoegde waarde die je van een
brancheorganisatie mag verwachten.
Kortom, met NOA sta je sterker.”

NOA is dé brancheorganisatie voor ondernemers in de
afbouw. We nemen bedrijven in vloeren en terrazzo,
natuursteenbewerking, plafond- en wandmontage,
stukadoors, en allround-afbouwers letterlijk werk uit
handen. Als sterke gesprekspartner namens de branche,
maar ook als het gaat om de cao, opleidingen, personeel,
incasso, juridisch advies, reclame en nog veel meer.
En dat werkt!

Natuursteen
Postbus 310
3900 AH Veenendaal
Nieuweweg 226
3905 LT Veenendaal

0318 54 73 73
info@noa.nl
www.noa.nl

Vloeren & Terrazzo
Stukadoren & Afbouw
Plafond- & Wandmontage

