Tuinaannemers die zich specialiseren in het bouwen van zwemvijvers, kunnen zich vanaf heden
aansluiten bij 'Groen Groeien Zwemvijverbouwers'. Een gloednieuw platform boordevol mogelijkheden
en kansen.

DOELSTELLING
-

Het bevorderen van de ontwikkeling van het vakgebied door het aanbieden van gezamenlijke activiteiten
rondom zwemvijvers;
Het bieden van een antwoord op de huidige wildgroei in onze markt, m.a.w. het kaf van het koren
scheiden;
Een goed uitgebouwde nationale structuur binnen het vakgebied;
Door het delen van ervaringen worden we allen bekwamer en slimmer;
De activiteiten van het platform voor zwemvijverbouwers worden voorbereid door een bestuur
bestaande uit een aantal ondernemers. Dit bestuur stelt een jaarplan op inclusief een begroting voor de
geplande activiteiten.

INTERNATIONAL ORGANISATION FUR NATURNAHE BADEGEWASSER (IOB)
Het platform is aangesloten bij de wereldwijde organisatie op dit vakgebied: de Internationale Organisation für
naturnahe Badegewässer (IOB). Groen Groeien Zwemvijverbouwers zijn automatisch lid van IOB en hebben
daardoor toegang tot deze onuitputtelijke bron van nuttige informatie.

WWW.MIJNTUINEXPERT.BE
Als lid van het platform kunt u pronken met uw realisaties op de website www.mijntuinexpert.be. Ontdek er het
vernieuwde forum om consument en zwemvijverbouwer bij elkaar te brengen. De consument kan er zoeken naar
de voor hem meest geschikte aannemer. Geniet als lid van de exclusieve voordelen voor deze website en wordt
sneller gevonden.
Leden van het platform krijgen vanzelfsprekend de mogelijkheid tot het behalen
van het waardevolle TuinExpert-label. Een label dat reeds wordt gedragen
door tal van vakbekwame tuinaannemers en zwemvijverbouwers.

Wenst u meer informatie of heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Groen Groeien
via info@groengroeien.be.

INBEGREPEN IN HET LIDMAATSCHAP

Als lid van Groen Groeien zwemvijverbouwers word je automatisch lid van AVBS en uw plaatselijke Landelijke
Gilde. U ontvangt bovendien:
-

Ons eigen 'Groen Groeien Magazine' (4 keer per jaar)
Het vakblad Sierteelt & groenvoorziening (om de 14 dagen)
Het plattelandsmagazine Nest (maandelijks)
Boer en tuinder (wekelijks)

Daarenboven kunt u geniet van heel wat voordelen:
-

Consultatie van een eigen vakconsulent;
Specifieke vakopleidingen;
Ledenvoordelen en kortingen voor nieuwe leden en dienstverlening bij diverse leveranciers;
Je blijft up-to-date via de website, de e-nieuwsbrieven en de Facebook-pagina;
Vertegenwoordigd in heel wat organisaties waakt Groen Groeien bij overheden en organisaties over de
belangen van de tuinaanleg- en zwemvijversector.

LID WORDEN?

Leden van Groen Groeien kunnen voor €100 aansluiten bij het platform. Voor niet Groen Groeien-leden geldt het
lidgeld van Groen Groeien (€269) aangevuld met €100. Lid worden kan door het invullen van uw gegevens en het
formulier op te sturen naar het secretariaat van Groen Groeien. Dit kan via mail naar info@groengroeien.be of
via fax naar 051/46.61.66. Eens uw gegevens ontvangen bezorgen we u een verzoek tot betaling van het lidgeld.

Bedrijfsnaam:
Voornaam:

Naam:

Straat/nr.:

Postcode:

Tel:

Gsm:

Gemeente:

E-mail:
Btw-nummer:

Wenst u meer informatie of heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Groen Groeien
via info@groengroeien.be.

