
EEN INZET DIE LOONT

In partnership met 



ACTIEF IN 

HEEL BELGIË



WIE ZIjN WIj?

Een beroepsvereniging die actief is in heel België.

Eén missie: de belangenverdediging van de actoren
in de sector van kansspelen en weddenschappen.

WAT DOEN WIj?

We identificeren de noodzakelijke wettelijke of regle-
mentaire ontwikkelingen.

We waken over het toepassen van de kansspelwet.



SPEEL MEE EN ZET IN! 

GENIET VAN 
UITZONDERLIjKE

VOORDELEN



748€

VOORDELEN

De belangenverdediging p p.10

Een persoonlijke juridische dienstverlening p p.12

Een verzekering voor uw wedkantoor p p.14

Fiscale bescherming  p p.16

Goedkoper tanken p p.18

Workshops en adviespockets voor zelfstandigen p p.20

ZO Magazine & UNIZO adviesbrieven p p.22

…en een waaier aan geschenken ter waarde van 748 €!

5.



...TOT UW DIENST



SPELEN & WEDDENSCHAPPEN VERANTWOORDELIjK SPELEN VOORDELEN

De sector van kansspelen en
weddenschappen breidt uit, en
met succes!

De Beroepsvereniging van
Wedkantoren ging een samen-
werking aan met UNIZO om
haar belangen op politiek ni-
veau te verdedigen.

We bieden u persoonlijk advies
afgestemd op de sector van
kansspelen en weddenschap-
pen om:

uw veiligheid en die van uw
klanten te verzekeren.
uw welzijn en dat van uw
klanten te verzekeren. 

Lid worden van de UPAP-BVWK
betekent ook dat u 
een massa voordelen geniet.

Ideeën die het leven van een
zelfstandige vereenvoudigen,
geschenken, advies… allemaal 
te ontdekken op de volgende
pagina’s!

...TOT UW DIENST
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SLAAP OP UW BEIDE OREN,

WIj WAKEN OVER U



225€
jAAR

100 % FISCAAL AFTREKBAAR 
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DE BELANGEN-
VERDEDIGING



BELANGENVERDEDIGING

Als grootste ondernemersorganisatie van Vlaanderen 
en Brussel springt UNIZO in de bres waar nodig. UNIZO
is dagelijks de stem van de ondernemer en dit van de
Dorpsstraat tot in de Wetstraat. UNIZO stapt naar de
beleids verantwoordelijken of ventileert zijn mening in 
de krant, op tv of de radio. 

Samen met UNIZO

verdedigen wij uw belangen als zelfstandige op 
politiek vlak;

verdedigen wij de sector van kansspelen en wedden -
schappen op alle beleidsniveaus, van de gemeente 
tot Europa, en de Kansspelcommissie;

vertegenwoordigen wij uw beroepssector in het 
Paritair Comité 200. 11.



EEN PERSOONLIjKE
jURIDISCHE

DIENSTVERLENING



EEN PERSOONLIjKE jURIDISCHE DIENSTVERLENING

BVWK en UNIZO bieden u een uitgebreide dienstverlening
voor alle juridische aspecten van het bedrijfsleven: 
burgerlijk recht, handelsrecht, vennootschapsrecht, 
fiscaal recht (belastingaangiften...) 

Uw voordelen

U krijgt vlot en kosteloos toegang tot juridische 
modeldocumenten (algemene voorwaarden, 
handelshuurovereenkomst…)

Heeft u nog vragen? De UNIZO Ondernemerslijn
beantwoordt ze graag. Maak een afspraak, neem
contact met hen op 0800/20 750 of stuur een email
naar ondernemerslijn@unizo.be
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EEN VERZEKERING
VOOR UW 

WEDKANTOOR



EEN VERZEKERING VOOR UW WEDKANTOOR

De verzekering dekt uw wedkantoor bij een eventueel
geschil met de Kansspelcommissie en dit in het kader
van een minnelijke schikking en/of een gerechtelijke
procedure. Deze rechtsbijstandsverzekering bevat:

de betaling van de erelonen van advocaten en 
deskundigen tot 6.000€ per schadegeval en per 
verzekeringsjaar, kosten voor verdediging in 
bestuursrechtelijke of strafswettelijke procedures.

het plafond ligt op 9.000€ per schadegeval en per 
verzekeringsjaar, in geval van een conflict waarbij 
tegelijkertijd de strafrechtelijke en bestuursrechtelijke
instanties zijn betrokken.

een eigen risico van 1.000€.

Met al uw vragen kan u bij ons terecht op 078/15 41 44
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FISCALE 
BESCHERMING



FISCALE BESCHERMING

Wanneer een belastingcontrole slecht afloopt geniet u
dankzij dit voordeel van een uitgebreide fiscale bescher-
ming die de betaling van de erelonen van cijferberoepen en
de advocaten dekt. Dit vanaf de bestuurlijke fase tot de fase
van het gerechtelijk geschil.

Terugbetaling tot 6.250€ per dossier.

Dekking van de inkomsten van het jaar van aansluiting.

Voor elk geschil van minimum 1.000€.

Voor de inkomsten onderworpen aan de personen -
belasting die voortvloeiend uit de beroepsactiviteiten.
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GOEDKOPER 
TANKEN



GOEDKOPER TANKEN

Als zelfstandige kost uw wagen u veel geld. Om te bes-
paren kan u tanken bij OCTA+.

Als lid van de UPAP-BVWK geniet u:

Een korting van 0,12 €/liter brandstof berekend op de
officiële prijs in de netwerken van OCTA+, Avia, DCB
en Power. 

Een korting van 0,026 €/liter stookolie, berekend op
de officiële prijs. 

Om hiervan te genieten schrijft u zich in op www.upap-bvwk.be

Voor 2 tankbeurten/maand

betekent dat 144€
besparing/jaar

Voor 2.000 liter stookolie/

jaar betekent dat 52€
besparing
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WORKSHOPS 
EN ADVIES-

POCKETS VOOR 
ZELFSTANDIGEN



WORKSHOPS EN ADVIESPOCKETS VOOR ZELFSTANDIGEN

Dankzij de samenwerking tussen de UPAP-BVWK en UNIZO kan u deelnemen aan 
thematische workshops. Deze worden op verschillende momenten en in gans Vlaanderen
georganiseerd zodat u op een eenvoudige manier alles te weten komt over het reilen en 
zeilen in uw sector.

U vindt de agenda van de workshops terug op www.upap-bvwk.be

Daarnaast biedt UNIZO u ook een aantal handige adviespockets aan die u zullen helpen om
uw onderneming op een professionele manier te beheren en te laten groeien. Deze pockets
kan u als lid gratis downloaden op www.unizo.be/publicaties
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ZO MAGAZINE 
& UNIZO 

ADVIESBRIEVEN



ZO MAGAZINE & UNIZO ADVIESBRIEVEN

Het maandelijkse ZO Magazine en de UNIZO Adviesbrief
staan vol praktische tips, inspirerende ondernemers -
interviews en nuttige informatie. Als lid krijgt u dit 
magazine en de nieuwsbrief eenvoudig toegestuurd. 
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EEN WAAIER AAN
GESCHENKEN!

748€!



EEN WAAIER AAN GESCHENKEN!*

Voor slechts 225 € per jaar wordt u lid van UPAP-BVWK en UNIZO. U kan kiezen voor een 
directe betaling of voor 3 opeenvolgende inhoudingen van 75€ die in mindering worden 
gebracht van uw commissies door uw wedoperator. Daarnaast ontvangt u als nieuw lid nog
enkele welkomstgeschenken:

twee uitnodigingen naar de Wellington-hippodroom van Oostende (voor een waarde van 16€).

een schoonmaakcoupon voor uw verkooppunt (zes gepresteerde uren) voor een waarde
van 195 €.

een marketingactie in uw verkooppunt voor een waarde van 250€ te bepalen met uw 
wedoperator.

een koffiepack (toestel, kopjes, pads) voor uw klanten voor een waarde van 175€.

een power bank voor een waarde van 20€.

10 filmtickets voor de Kinepolis van uw keuze voor een waarde van 92€.

* enkel geldig als het lid zijn wedoperator de toelating geeft het bedrag voor het lidmaatschap af te houden op zijn commissies 
(in 3 opeenvolgende quinzaines) 25.



CONTACTEER ONS
Waversesteenweg 1100/3

1160 Oudergem

  078 15 41 44 

  info@upap-bvwk.be

  www.upap-bvwk.be



WORD LID VAN UPAP-BVWK EN UNIZO

Naam:                                                                             Voornaam: 

Bedrijf:                                                                            Ondernemingsnummer: 

eMail : 

Telefoon:                                                                        GSM : 

Ik wens 

lid te worden van de UPAP-BVWK voor 225 € per jaar, fiscaal aftrekbaar.

mijn wedoperator de toelating te geven het bedrag van mijn lidgeld van 75 € af te houden op mijn
commissies, in 3 opeenvolgende quinzaines, zodat ik kan genieten van een waaier aan geschenken 
ter waarde van 748 € (zie pagina 25).

Datum:                                        Handtekening: 

Onze adviseur zal met u contact opnemen in de komende dagen om uw lidmaatschap te regelen en uw vragen te antwoorden.
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Dit commerciële document bevat algemene informatie
over het product UPAP-BVWK. De exacte draagwijdte 
van de garanties wordt beschreven in de algemene voor-
waarden betreffende het aansluitingsproduct UPAP-BVWK
en elk van zijn onderdelen.

Dit document is verkrijgbaar op aanvraag bij de UPAP-
BVWK.

V.U.: Yannik Bellefroid, UPAP-BVWK (Beroepsvereniging
van Wedkantoren), Waversesteenweg 1100/3, 1160 
Oudergem – 2016-02.


