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Beste Pensoc lid,

In deze voordelengids kan u opnieuw een selectie aan voordelen vinden waarvan u, uw 
partner en gezinsleden* kunnen genieten.

Een veel groter aanbod kan u terugvinden op Pensoc Online. In de bijhorende folder 
leest u hoe u zich hiervoor snel kan registreren en aanmelden.

Voor de waardebonnen van Carrefour, Colruyt en Dreamland kan u nog steeds bij ons 
terecht. Zij zorgen ervoor dat de dagelijkse aankopen iets lichter doorwegen op het 
gezinsbudget. 

Vergeet ook niet dat u steeds gebruik kan maken van onze tussenkomst op uw uitgaven 
van dokters en apothekers kosten. U leest hierover meer op de volgende pagina’s.

Wenst u ons te contacteren voor informatie of bestellingen, houdt dan zeker uw 
stamnummer bij de hand, zodat wij snel toegang hebben tot de juiste gegevens. Uw 
stamnummer staat vermeld op uw voordelenkaart.

Met vriendelijke groeten.

Ludo Roelandt 
Manager 
PENSOC VZW

*volgens modaliteiten opgenomen in het reglement van Pensoc vzw ( www.pensoc.be )

PENSOC Voordelengids 2023
1105 Brussel 

e-mail: infosoc@bpost.be
Verantwoordelijk uitgever: Ludo Roelandt
Realisatie: bpost - Interne Communicatie
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De voordelen van de sociale dienst van ‘de post’ vzw - sedert 01/07/2009 ondergebracht in Pensoc VZW. 

historiek: 
De jaren 2008 en 2009 zijn gekenmerkt door de on-
derhandelingen die gevoerd werden tussen ‘De Post’ 
en de ‘sociale partners’ in het kader van de afschaffing 
van de sociale voordelen voor de gepensioneerden.

Met het oog op een beursgang en de absolute wil om 
te rationaliseren werd er gedurende jaren onderhan-
deld en gezocht naar oplossingen. De vakbonden 
kozen resoluut de kant van de gepensioneerde 
werknemer.

oplossing: 
Na het vrijmaken van middelen (lees onderhandelen) 
en de verkoop van een aantal verlieslatende vakantie-
centra in het binnen- en buitenland werd er beslist om 
deze werking onder te brengen binnen een structuur 
buiten bpost met name Pensoc VZW. 

Deze werd opgericht op 01/07/2009 en had (heeft) 
tot doel de voormelde voordelen van de voormalige 
’sociale dienst verder te voorzien voor: 
+ De statutaire gepensioneerde personeelsleden 

die onmiddellijk voor hun oppensioenstelling bij De 
Post in dienst waren. 

+ De baremieke  contractuele personeelsleden die 
net voor hun oppensioenstelling bij De Post tewerk-
gesteld waren en een minimum van 10 jaar dien-
stanciënniteit hebben op voorwaarde dat zij geen 
andere inkomsten hebben die de € 350 per maand 
overschrijden. 

+ De overlevende echtgenoten van de gepensioneer-
de personeelsleden die voor het overlijden van het 
gepensioneerd personeelslid ten laste waren. 

werkwijze:
De potentiële rechthebbenden werden aangeschreven 
in 2009 en verzocht om in te treden mits een kleine 
bijdrage (24 euro/jaar) in het kader van de solidariteit.
 
Vrij snel hadden wij 14000 intreders om te evolueren 
naar momenteel 18000 leden. 

De ’nieuw gepensioneerden’ worden binnen de maand 
na hun pensioen aangeschreven om in te treden. Zij 
beschikken over 6 maand om dit al dan niet te doen. 
Zij betalen vanaf de pensioendatum.
Een gezin bestaande uit twee gepensioneerde werk-
nemers van bpost betaalt één bijdrage.

beheer en toepassing: 
In 2009 was er sprake van een budget voor een 
levensduur van 13 jaar. Wij zijn dan nu, na 11 jaar 
werking, fier te kunnen stellen dat door een coherent 
beheer, strenge toepassing van de regels en de 
investeringspolitiek wij momenteel spreken van een 
levensduur op vandaag van 20 jaar extra. Dat is meer 
dan het dubbele van het gestelde objectief door bpost. 
 
dagelijks beheer: 
De sociale partners, in samenwerking met een 
onafhankelijke manager, zorgen voor het  welzijn 
van Pensoc vzw, dat onder de boekhoudkundige regels 
valt van ‘grote bedrijven’ met extern toezicht door een 
auditeur Ernst&Young. 

Alhoewel het beheer en financiële middelen volledig 
los staan van bpost beslisten wij om verder beroep te 
doen op de structuur van Actisoc vzw voor de adminis-
tratie en verwerking van de borderellen. 

Pensoc VZW - 2023 
behoudt voordelen vroegere ’Sociale dienst van De Post ‘
Spiegel op de laatste 12 jaar - korte evaluatie - toekomst.

Voordelen 2023

terugbetaling van de medische kosten:
Net zoals vroeger als actieve medewerker kan u de welomschreven kosten voegen bij een ingevuld bor-
derel 510 en/of 510bis. U kan de borderellen afprinten via www.pensoc.be of bestellen bij onze diensten. 
Lees ook zeker de rubrieken – voordelen en reglement in dit verband.

dag van de gepensioneerde:
Wij nodigen jaarlijks de leden uit die in orde zijn met de betaling van hun bijdrage voor het lopend jaar om 
deel te nemen aan ons feest. De lijst met de namen van de genodigden wordt afgesloten op het einde 
van de maand voorafgaand aan de datum van de uitnodigingsbrief. COVID19-maatregelen opgelegd door 
de overheid kunnen van toepassing zijn.

voordelen – gids en kaart:
De ontvangen kaart als personeelslid blijft geldig tot de vervaldatum. Wij zorgen het volgende jaar voor 
de hernieuwing voor de leden in orde met de solidariteitsbijdrage.

Rail Pass:
Tussenkomst voor een maximaal bedrag van 48 euro per kalenderjaar. Het indienen van één Rail Pass 
aangekocht per kalenderjaar volstaat om het maximum te genieten. 

consultatie van publicaties (texto ...)
Via onze site www.pensoc.be kan u een aantal publicaties raadplegen die ons aangeleverd worden 
door bpost. Om de lijst van de gepensioneerden en overledenen te raadplegen dient u 2x uw persoonlijk 
stamnummer van bpost te gebruiken in de posities ‘gebruikersnaam’ en ‘paswoord’. Opgelet: nieuw 
gepensioneerden zullen pas kunnen raadplegen na betaling van de solidariteitsbijdrage.
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rechthebbenden:
+ De statutaire gepensioneerde personeelsleden die tot 

hun pensionering in dienst waren bij ‘bpost’ vroegere 
‘De Post’.

+ De baremieke contractuele personeelsleden die voor 
hun oppensioenstelling bij ‘bpost’ vroegere ‘De Post’ 
tewerkgesteld waren en min. 10 jaar dienstanciënni-
teit hebben. Zij mogen echter geen ander inkomen van 
meer dan €350/maand hebben. 

+ Overlevende echtgenoten en hun wezen die op de dag 
van het overlijden van het gepensioneerd personeelslid 
ten laste waren. 

personen ten laste:
De echtgenoten of wettelijk samenwonenden moeten 
fiscaal ten laste zijn van de rechthebbende. Er zijn even-
eens regels om de inschrijving van kinderen tot max  
25 jaar te kunnen aanvaarden. Zoals de verwantschap, het 
recht op kinderbijslag, het studeren...

latere wijzigingen:
Wij weerhouden enkel de ingeschreven rechtheb-
benden en eventuele personen ten laste, zoals zij 
gekend zijn op de dag voor de pensionering. 

solidariteitsbijdrage 2022:
De voormelde rechthebbenden moeten een bijdrage 
betalen ter bevestiging van hun inschrijving. Deze bij-
drage is een symbolisch bedrag van solidariteit tussen 
de leden. Dit bedrag is ondeelbaar en in geen geval 
terugbetaalbaar. 36€/jaar per rechthebbende met of 
zonder personen ten laste. Een gezin bestaande uit 2 
gepensioneerden van ‘bpost’ betaalt 1 bijdrage. Nieuw 
gepensioneerden betalen hun bijdrage vanaf de pen- 
sioendatum (3€/maand). 

voordelen:
+ de terugbetaling van een aantal omschreven  

medische kosten 
+ de organisatie van de ‘dag van de gepensioneerde’
+ de voordelengids en -kaart
+ de consultatiemogelijkheid van texto en andere  

publicaties van bpost via www.pensoc.be.
+ een maximale tussenkomst van 48€ voor een Rail Pass

algemeen principe - medische kosten:
Wij baseren onze tussenkomsten op de nomenclatuur van 
de ziekteverzekering van toepassing in België en gehan-
teerd door het ziekenfonds. Voor het merendeel van deze 
RIZIV-verstrekkingen kennen we een tussenkomst van 40% 
toe in de wettelijke remgelden ten laste van de patiënt. 
Deze tussenkomst kan verhoogd worden tot 90% indien 
het gaat om gezondheidszorgen die rechtstreeks verband 
houden met een ernstige erkende ziekte. Onze adviserend 
-geneesheer beslist eerst het niveau van deze erkenning 
en volgt het dossier op. Geneeskundige verstrekkingen 
waarvoor geen enkele RIZIV-tussenkomst voorzien is, wor-
den uitgesloten conform het reglement van de VZW.

procedure van tussenkomst:
Een naar behoren ingevuld aanvraagformulier 510 of 
510bis, sturen naar PENSOC V.Z.W., 1105 BRUSSEL 
vergezeld van:

+ de bewijzen van tussenkomsten uitgereikt door het 
ziekenfonds dat het eigen bedrag ten laste van de 
patiënt bepaalt (ambulant of hospitalisatie)

+ de originele hospitalisatiefactuur. Deze kan ver-
vangen worden door een kopie indien een attest van 
tussenkomst van de verzekeraar of van het zieken-
fonds toegevoegd wordt.

+ een BVAC-attest, afgeleverd door de apotheker, met 
vermelding van de door de RIZIV terugbetaalde ge-
neesmiddelen.

+ elk ander bewijsstuk of medisch certificaat geleverd 
door in België of in het -buitenland erkende verstrek-
kers van gezondheidszorg.

+ de Rail Pass ingevuld met 10 ritten (neem een
    kopie voor uzelf)

indieningstermijn:
+ De medische prestatie moet voor terugbetaling 

voorgelegd worden binnen de 15 maanden na 
facturatie. Meerdere borderellen per jaar indienen is 
toegelaten.

In het kader van de medische verzorging mogen wij enkel 
tussenkomst verlenen in de wettelijke remgelden die finaal 
gedragen worden door de patiënt. Dus, na tussenkomst van 
alle wettelijke, sociale, en/of privaatverzekeringen. Hiervan 
maken ook de tussenkomsten in het kader van de maximum- 
factuur deel uit.

meer tussenkomsten
nieuwe voordelen

voorwaarden en voordelen 

Pensoc VZW - 1105 Brussel - 02 276 82 03 

De raad van bestuur besliste tot deze tussenkomst verhogingen en uitbreiding van de voordelen na 
de beslissing van bpost om de vorderingen en de 50% kaart te schrappen voor de gepensioneerden.

dringend Medisch vervoer Ambulance, MUG, Helikopter via 100/112:
Het gaat om Dringend Medisch Vervoer waarbij een dringende medische tussenkomst nodig is. Dit 
vervoer wordt exclusief aangevraagd via de oproepcentrale 112 en uitgevoerd door een erkende am-
bulancedienst.

Tarief R.I.Z.V. vanaf 2022:

Een forfaitair bedrag van 60 euro is verschuldigd (remgeld). In het geval van vervoer met helikopter 
geldt een 50% regeling.

tussenkomst:
40% in remgeld 
90% in remgeld indien het vervoer gelinkt is aan een ‘erkende ziekte’, door onze medisch adviseur

bijzondere prestaties: 
+ hoorapparaten max. tussenkomst gebracht op: 175 euro voor mono en op 350 euro voor stereo
   ipv 125 euro en 250 euro.
+ prothesen - implantaten pruiken… max. tussenkomst gebracht van 125 euro op 200 euro 
   (behalve voor tandimplantaten)..
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Conclusie

Voor de pensioneerden die hun voordelen dreigden te verliezen in 2009 en natuurlijk ook alle ‘nieuw’
gepensioneerden sedertdien is dit op zijn minst een mooie realisatie. Zonder de tussenkomst van de
‘sociale partners’ - vakbonden van bpost ‘zouden de gepensioneerde werknemers van ‘De Post, later
bpost, ongetwijfeld deze voordelen verloren hebben. Het dient gezegd dat de vakbonden resoluut
de belangen van de betrokkenen verdedigden en dit vandaag nog altijd doen in de beleidsorganen
van Pensoc VZW. Anderzijds dient ook gezegd dat De Post, bpost constructief meewerkt aan deze
uitdaging. 

Pensoc VZW - solidaire garantie onder de leden 

Het onderbrengen van dergelijke voordelen met de leden als begunstigden is wellicht voordeliger dan
binnen het bedrijf. Deze externe structuur is dan ook niet meer onderhevig aan bedrijfspolitiek in het
kader van fusies, overnames enz. die een impact krijgen of kunnen krijgen op de sociale voordelen.
Hoe dan ook vloeien de vrijgemaakte middelen naar de ‘gepensioneerden’ onder de vorm van ‘sociale
voordelen’. Dit is trouwens ook de enige oplossing die de overheid biedt zonder dat men spreekt van
een ‘voordeel alle aard’ en er belastingen van meer dan 50% moeten op betaald worden door de
genieter. De organisator dient hier bovenop bedrijfsvoorheffing te betalen… Dit is reeds onderzocht en
bevestigd...

vervoer in het kader van Nierdialyse en Kankerbehandeling:
Het RIZIV, via het ziekenfonds, voorziet een wettelijke tussenkomsten van 0,25 euro/km.
Voor Nierdialyse bestaat er op dit niveau een beperking van 30km/rit. Dit is niet het geval voor kanker-
behandeling. Het ziekenhuis of medisch centrum waar de behandeling uitgevoerd werd geeft de opgave 
van de data van de bezoeken via formulieren 52/53 bestemd voor het ziekenfonds.

tussenkomst:
Wij passen dezelfde logica toe met een max. tussenkomst van 0,20 euro per km gelegen tussen de 
woonplaats en het ziekenhuis of medisch centrum. Voor nierdialyse geldt er eveneens de beperking 
van max 30 km/enkele rit.

mobiliteit - Tussenkomst in vervoer via RAIL PASS - 10 enkele ritten:
Er werd beslist om vanaf 2020 een tussenkomst te geven van max 48 euro per kalenderjaar. 
Het volstaat dus om jaarlijks 1 Rail Pass in te leveren om van de maximale tussenkomst te genieten.

NMBS tarieven:
Kies steeds voor het aangepaste en voordeligste 
tarief voor uw reis. In bepaalde gevallen zijn extra 
voordelige tarieven van toepassing tijdens het week-
end of voor bepaalde evenementen Bekijk eveneens 
de mogelijkheid om een 50% verminderingskaart te 
bekomen. Misschien bent u vader of moeder van 3 
kinderen die al dan niet meer thuis wonen. Heeft 
u de verhoogde terugbetaling - voorkeurregeling 
bij het ziekenfonds (klevertjes met codes 111/111, 
131/131 en 141/141). Voor de +65 jarigen is de 
extra-voordelige seniorenpas meestal de beste en 
goedkoopste oplossing voor uw reizen vanaf 9 uur.
 
Kortom lees er alles over via de website van de nmbs - www.belgianrail.be. Consulteer producten.

ter illustratie een voorbeeld 
tarief 2022 - Kostprijs Rail Pass:

  
  1ste klas 128 euro
 2ste klas 83 euro

tussenkomst:
Wij verlenen een maximale 
tussenkomst van 
48 euro per kalenderjaar.

meer tussenkomsten
nieuwe voordelen
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Personeelsleden van bpost
genieten van een extra korting van 5 %

Gans het jaar door bieden wij u
interessante promoties, arrangementen  
en themaweekends aan !
vraag onze brochure: info@sandeshoved.be
 
www.sandeshoved.be
Zeedijk 26 te 8620 Nieuwpoort
Tel: 058/22 23 60
 
Ook uw adres voor zeeklassen, groepsverblijven  
en groepsmaaltijden zonder verblijf.    

 uw  
Pensocvoordeel > 5% korting
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Beste,

Graag verwelkomen wij u in het Parkhotel, waar u een 
familiale sfeer zal terugvinden. We bieden u een gezonde 
keuken en uitgebreid ontbijtbuffet met regionale producten. 
Verschillende arrangementen – Plopsaweekend, petanque 
midweek, fiets arrangement, ontdekkingsweekend – kan u 
bij ons boeken.

Tot binnenkort,

Kathleen Devinck & Burcho Van den Kerkhove
Zaakvoerders Parkhotel

Tel: 058/414141  -  Email: info@parkhoteldepanne.be  
Meer informatie vindt u op www.parkhoteldepanne.be

Aarzel niet ons te contacteren voor verdere inlichtingen.
Wij staan graag tot u dienst.

POSTPRIJZEN 2023* 

Kamer zonder ontbijt

single dubbel 3 personen 4 personen 5 personen

97,00 109,00 159,00 169,00 179,00

 NEW  
 Eco-Comfort 117,00 129,00 189,00 199,00

Albert Dumontlaan 30
8660 De Panne

Albert Dumontlaan 30
8660 De Panne

 uw  
Pensocvoordeel > korting op alle prijzen

Toeslag voor half pension bedraagt : 28,50€ per persoon per nacht 
Korting kinderen van 0 tot 2 jaar : -15€ / van 3 tot 6 jaar : -12,50€ / van 7 tot 10 jaar : -10€

Toeslag voor ontbijt bedraagt : 18,50€ per persoon per nacht 
Korting kinderen van 0 tot 2 jaar : -10€ / van 3 tot 10 jaar : -4,50€

Toeslag voor vol pension bedraagt : 47,50€ per persoon per nacht 
Korting kinderen van 0 tot 2 jaar : -21€ / van 3 tot 6 jaar : -16€ / van 7 tot 10 jaar : -11€

* Tijdens de verlengde feestweekenden en tussen 09/07-29/08/2023 wordt er een toeslag van 10 
euro per kamer per nacht (hoogseizoen) aangerekend 

Geniet van de BESTE prijzen in 
het vroegere ‘Posthotel’!

Deze voormalige hoeve ligt op 8 km van 
Oostduinkerke en Plopsaland. Gezien de 
unieke ligging van Zoutenaaie, te midden 
van de vlakke Polders, is Zoutenaaie de 
ideale start of stopplaats voor wandel en 
fietsroutes.

Eenvoudige maar ruime kamers  
(8 kamers maximum 32 personen).
Privé saunacenter te huur.

Marianne (de gastvrouw) heeft haar 
Nieuwpoortse visrestaurant vaarwel gezegd 
om haar gasten in het landelijke Zoutenaaie 
te verwennen met haar kookkunsten. 
Afgestudeerd aan de Hotelschool Spermalie 
te Brugge in 1985. Onze visspecialiteiten: 
zeevruchtenschotels, bouillabaisse. 

70.00€ voor 2 personen met ontbijt, linnen 
en handdoeken inbegrepen
Het avond 3-gangenmenu: 20.00€ per 
persoon.

Hof van Eden

Gratis welkomstdrankje

Zoutenaaiestraat 17
8630 Zoutenaaie-Veurne

051/55 59 59 - 0495/87 51 15
www.hethofvaneden.be
hofvaneden@scarlet.be

Deze voormalige hoeve ligt op 8 km van 
Oostduinkerke en Plopsaland. Gezien de unieke 
ligging van Zoutenaaie, te midden van de 
vlakke Polders, is Zoutenaaie de ideale start of 
stopplaats voor wandel en fietsroutes.
Kindvriendelijke hoeve: springkasteel, gocarts, 
een ritje op de pony (gratis), …

Eenvoudige maar ruime kamers (8 kamers 
maximum 32 personen). Privé saunacenter te 
huur.

Marianne (de gastvrouw) heeft haar 
Nieuwpoortse visrestaurant na 20 jaar vaarwel 
gezegd om haar gasten in het landelijke 
Zoutenaaie te verwennen met haar kookkunsten. 
Afgestudeerd aan de Hotelschool Spermalie 
te Brugge in 1985. Onze visspecialiteiten: 
zeevruchtenschotels, bouillabaisse.  
€ 88.00 voor 2 personen met ontbijtbuffet,  
linnen en handdoeken inbegrepen.

Het avond 2-gangenmenu: 26.00€ p.p. 
Kinder menu 13€ p.p.

* Geen creditkaarten enkel cash *

feestdagen, 
weekends en 
vakanties:  
uitsluitend in 
halfpension

4 nachten HP 495€ 2 pers. 3 nachten HP 395€ 2 pers.
Enkel in de week niet tijdens vakanties en feestdagen

 uw  
Pensocvoordeel >
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Vakantieparken 
& Campings
in België www.fl orealholidays.be

#creatingmemoriestogether

Advertentie Pensoc-Bpost_060122.indd   1Advertentie Pensoc-Bpost_060122.indd   1 6/01/2022   15:176/01/2022   15:1710% korting op het logement op vertoon van de 
voordelenkaart

 uw  
Pensocvoordeel >

B&B
Na een loopbaan bij de post zijn wij 
begonnen aan ons tweede leven, 
vandaar B&B en vakantiewoning 
Het Tweede Leven.
Wij ontvangen zeer graag gasten van over 
de hele wereld in ons gastenverbijf.

De B&B beschikt over 4 kamers, waaronder 
een familiekamer voor 4 personen.

De vakantiewoning is ook toegankelijk voor 
minder-mobiele personen  
(aangepast toilet, instapdouche, enz...)

58 nationaliteiten vonden reeds de 
weg naar hier, een klein dorp in de 
scheldevallei, aan de voet van de Vlaamse 
Ardennen en op het kruispunt van 
Scheldeland en Leieland. 12 km van Gent 
en ongeveer even ver van Oudenaarde.  
De afritten E17 en E40 zijn dichtbij.

Ook goesting om eens af te zakken, 
wij verwelkomen jullie graag met een 
streekbiertje.

B&B Het Tweede Leven
Lucie Van Hoecke en Freddy De Backer
Peperstraat 26
9890 (vurste) gavere

0478.686034
09.3846929

www.hettweedeleven.be

Info@hettweedeleven.be

Nb: Ons pensioen hebben wij  

uitgesteld tot ons derde leven.

� Een betaalbare B&B aan democratische prijzen, onder tussen gekend 
voor zijn gastvrijheid, goede sfeer en het fantastische ontbijt.

 (dixit booking.com)

Het Tweede Leven

Personeelsleden 

van bpost en 

leden van pensoc 

geven wij 

5%  
korting

5% korting
 uw  
Pensocvoordeel >
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tot 20% korting met code “COMP036462”
 uw  
Pensocvoordeel >

 

partenaires.mmv.fr          +33 (0)4 92 12 62 12 

MMV, de Club op 
topniveau en ervaring!
Deze telt 20 clubs waarvan er 16 stations 
onze mooiste resorts in de Alpen tonen! 
Waar families van harte welkom zijn en 
zowel stammen en natuurliefhebbers  
de natuur en  bergen kunnen ontdekken 
zowel in de winter en de zomer.
Op het programma staan : entertainment, outdoor 
ervaringen, kinderclubs, wellnessruimtes, kwaliteitscatering... 
en precies de juiste hoeveelheid adrenaline om uw vakantie 
intens en vol emotie mee te maken.

Kamer of familieflat? 
Aan u de keuze tussen dorpsclubs en residentieclubs!

Krijg 5 tot 20% korting 
door je partnercode te gebruiken. Korting kan worden 
gecombineerd met MMV promoties

partner code : COMP036462



Vo
or

de
le

ng
id

s 
20

23
Toerism

e binnenland

20 21

Vo
or

de
le

ng
id

s 
20

23
Toerism

e buitenland

20 21

10% tot 28% korting op de brochures Odalys  
voor alle data en bestemmingen

 uw  
Pensocvoordeel >

EEN GROOT AANBOD VAN COMFORTABELE
VAKANTIEWONINGEN, GELEGEN IN PRACHTIGE 

TOERISTISCHE STREKEN

• Caravans, cottages, chalets en campings
• Appart’hotels en stadshotels onder de naam Odalys City
• Comfortabele appartementen en huizen in verschillende vakantie parken
• Appartementen en huizen in familie vakantieparken met gratis kinderanimatie 
  in juli en augustus
• Luxe privé « chalets » in de Alpen
• Agro-toerisme in Italië

Verschillende formuleszijn beschikbaar, van weekend, tot kort en lang verblijf, 
midweek, etc...

Kortingen en voor U speciaal aangepaste tarieven, Speciaal aangepaste 
tarieven bij diverse extra activiteiten zoals skipassen, skilessen, ski verhuur, spa, 
restaurants.

RESERVERINGEN VAN MAANDAG TOT VRIJDAG VAN 09H TOT 19H 

EN ZATERDAG VAN 09H TOT 18H

00 33 442 25 99 95 
of op www.odalys-vacances.com 

partner code BPOST

IS ODALYS EEN VAN DE GROOTSTE AANBIEDERS
VAN VAKANTIE WONINGEN IN FRANKRIJK, CORSICA, ITALIË, 

SARDINE, SPANJE EN KROATIE.

1122 - Odalys Groupe - SAS au capital de 106 877 242 € - Odalys Evasion : siège social, 2 rue de la Roquette - Passage du Cheval Blanc - Cour de Mai - 75011 Paris 
Opérateur de voyages et de séjours n° IMO751 00274 RCS Paris 511 929 739 - N° Intra Communautaire : FR63511929739 - Garantie Financière : 

Groupama Assurance-Crédit - 5 rue du Centre 93399 Noisy le Grand cedex - Photos : Antoine Gouedard Comte, Manuel Xavier.

GENIET VAN

10* tot 28%**
korting op de brochures 
Odalys voor alle data en 

bestemmingen, cumuleerbaar 
met een selectie van 

vroegboek aanbiedingen
*10% korting op accommodatie, chalets,

vakantiemand en restauratie
**Tot 28% korting enkel op accommodatie,
op een speciale voorraad, gecombineerd 

met de 10% korting van de brochure, 
volgens datums en bestemmingen.

EEN GROOT AANBOD VAN COMFORTABELE
VAKANTIEWONINGEN, GELEGEN IN PRACHTIGE 

TOERISTISCHE STREKEN

• Caravans, cottages, chalets en campings
• Appart’hotels en stadshotels onder de naam Odalys City
• Comfortabele appartementen en huizen in verschillende vakantie parken
• Appartementen en huizen in familie vakantieparken met gratis kinderanimatie 
  in juli en augustus
• Luxe privé « chalets » in de Alpen
• Agro-toerisme in Italië

Verschillende formuleszijn beschikbaar, van weekend, tot kort en lang verblijf, 
midweek, etc...

Kortingen en voor U speciaal aangepaste tarieven, Speciaal aangepaste 
tarieven bij diverse extra activiteiten zoals skipassen, skilessen, ski verhuur, spa, 
restaurants.

RESERVERINGEN VAN MAANDAG TOT VRIJDAG VAN 09H TOT 19H 

EN ZATERDAG VAN 09H TOT 18H

00 33 442 25 99 95 
of op www.odalys-vacances.com 

partner code BPOST

IS ODALYS EEN VAN DE GROOTSTE AANBIEDERS
VAN VAKANTIE WONINGEN IN FRANKRIJK, CORSICA, ITALIË, 

SARDINE, SPANJE EN KROATIE.

1122 - Odalys Groupe - SAS au capital de 106 877 242 € - Odalys Evasion : siège social, 2 rue de la Roquette - Passage du Cheval Blanc - Cour de Mai - 75011 Paris 
Opérateur de voyages et de séjours n° IMO751 00274 RCS Paris 511 929 739 - N° Intra Communautaire : FR63511929739 - Garantie Financière : 

Groupama Assurance-Crédit - 5 rue du Centre 93399 Noisy le Grand cedex - Photos : Antoine Gouedard Comte, Manuel Xavier.

GENIET VAN

10* tot 28%**
korting op de brochures 
Odalys voor alle data en 

bestemmingen, cumuleerbaar 
met een selectie van 

vroegboek aanbiedingen
*10% korting op accommodatie, chalets,

vakantiemand en restauratie
**Tot 28% korting enkel op accommodatie,
op een speciale voorraad, gecombineerd 

met de 10% korting van de brochure, 
volgens datums en bestemmingen.
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Op de mooiste plekjes staat altijd een Belvilla! 
Kies uit meer dan 22.000 unieke vakantiehuizen 
in 24 overwegend Europese landen.

BOEK NU op www.dts-otc.be en geniet een 
directe korting van 5% op de huursom! Maak 
gebruik van de actiecode DTS-OTC11.

5% korting, actiecode: DTS-OTC11

de BELVILLA naam en logo zijn geregistreerde merken

Actievoorwaarden:
Geldig op het volledige Belvilla-aanbod, voor alle verblijfsduren · Kosten ter plaatse en vervoer voor eigen rekening. 
De korting is niet cumuleerbaar met andere promoties.

Verliefd op vakantie              

BOEK NU MET
5% KORTING

DESIGN-1158-Ad_Affiliate_DTS-OTC.indd   1 07/12/2017   14:02

DTS OTC

5% korting met de actiecode "DTS-OTC11"
 uw  
Pensocvoordeel >

€ 25 korting per persoon op alle verblijven georganiseerd door  
AEP Travel.  Vermeld “BPOST 2023” in het veld “opmerkingen” van het 
inschrijvingsformulier op www.aeptravel.be

 uw  
Pensocvoordeel >
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DTS OTC
Barastraat 87 - 1070 Brussel

02/522 88 90 - info@dts-otc.be
www.dts-otc.be - vzw Lic. A1219

CULTUUR, ONTSPANNING, FIETSEN, 
KLASSIEKE RONDREIS, CRUISE, VERRE
BESTEMMING, VERBLIJFSVAKANTIE,...

DTS-OTC Travel  heeft een uitgebreid aanbod 
begeleide reizen met rijk gevulde programma’s 
onder leiding van een erkend reisleider.

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwigheden 
en dagactiviteiten en schrijf in op de nieuwsbrief 
via de website  www.dts-otc.be

Neem deel aan een begeleide reis 
uit de jaarbrochure van DTS-OTC 

en geniet van € 25 korting

- € 25 

BEGELEIDE BEGELEIDE REIZEN INDIVIDUELE REIZEN 

Boek bij DTS-OTC Travel en 
geniet tot 5% korting op uw pakketreis!

Boek een individuele reis van een 
Belgische touroperator via DTS-OTC Travel 
en geniet, bovenop alle vroegboek- of last- 
minutekortingen, van een extra korting tot 5% op de 
basisprijs. Voor producten van de TUI-groep en Corendon 
is deze korting beperkt tot maximum 3%. (Op producten 
van Rantour en Eurodisney kan geen korting worden 
toegekend).

Alle programma’s vind je uitgebreid op onze website.

NIET IN GROEP MAAR MET HET GEZIN, 
FAMILIE OF VRIENDEN OP VAKANTIE

DTS OTC

Tot 
5%

2023

individuele reizen 5% korting
 uw  
Pensocvoordeel >

DTS OTC
Barastraat 87 - 1070 Brussel

02/522 88 90 - info@dts-otc.be
www.dts-otc.be - vzw Lic. A1219

CULTUUR, ONTSPANNING, FIETSEN, 
KLASSIEKE RONDREIS, CRUISE, VERRE
BESTEMMING, VERBLIJFSVAKANTIE,...

DTS-OTC Travel  heeft een uitgebreid aanbod 
begeleide reizen met rijk gevulde programma’s 
onder leiding van een erkend reisleider.

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwigheden 
en dagactiviteiten en schrijf in op de nieuwsbrief 
via de website  www.dts-otc.be

Neem deel aan een begeleide reis 
uit de jaarbrochure van DTS-OTC 

en geniet van € 25 korting

- € 25 

BEGELEIDE BEGELEIDE REIZEN INDIVIDUELE REIZEN 

Boek bij DTS-OTC Travel en 
geniet tot 5% korting op uw pakketreis!

Boek een individuele reis van een 
Belgische touroperator via DTS-OTC Travel 
en geniet, bovenop alle vroegboek- of last- 
minutekortingen, van een extra korting tot 5% op de 
basisprijs. Voor producten van de TUI-groep en Corendon 
is deze korting beperkt tot maximum 3%. (Op producten 
van Rantour en Eurodisney kan geen korting worden 
toegekend).

Alle programma’s vind je uitgebreid op onze website.

NIET IN GROEP MAAR MET HET GEZIN, 
FAMILIE OF VRIENDEN OP VAKANTIE

DTS OTC

Tot 
5%

2023

begeleide reizen € 25 korting
 uw  
Pensocvoordeel >
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8,50€ i.p.v. 10€ voor het ticket all-in (3 musea + 
tijdelijke tentoonstelling)

 uw  
Pensocvoordeel >

OPEN
7/7

ONTBIJT | KLASSIEKERS | SALADES | GRILL | PASTA
TEA-TIME | KIDS | MOSSELSEIZOEN | WILDSEIZOEN

Uw Pensoc voordeel > 10% korting op jouw Lunch Garden 
moment op vertoon van uw Pensoc voordeelkaart

Geldig in alle Lunch Garden restaurants t.e.m. 31/01/2024. 1 bon per ticket. Niet cumuleerbaar met andere kortingen. 
Niet terugbetaalbaar in speciën. V.U.: Lunch Garden, Olympiadenlaan 2, 1140 Evere.

Geniet van elk moment

221123 Voordelengids Bpost.indd   1221123 Voordelengids Bpost.indd   1 24/11/2022   08:5524/11/2022   08:55

10% korting* op je Lunch Garden moment
Op vertoon van je Pensoc voordeelkaart.

 uw  
Pensocvoordeel >
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Beleef tal van nieuwe avonturen in Bellewaerde Park!

Ontdek twee nieuwe familie-attracties, bewonder de giraffen, 
leeuwen en Amoertijgers van héél dichtbij in hun vernieuwde 
verblijven, laat je kinderen ravotten op de nieuwe speelzone of stil 
jullie honger in het vernieuwde middeleeuws restaurant.  

Tot binnenkort in Bellewaerde Park, 
en op bellewaerde.be voor meer info.

op 75 min 
van Brussel

bestellen via pensoc.benefitsatwork.be
 uw  
Pensocvoordeel >

Nie normaal veel waterpret, in Bellewaerde Aquapark!
In Bellewaerde Aquapark zoef je door de coolste glijbanen, dobber je 
langs kleurrijke tropische vissen, verdedig je boten en forten, en kom je 
tussen al die spetterende waterpret door ook nog eens helemaal tot rust 
in een groene oase bij een constante temperatuur van 34°C.

Tot binnenkort in Bellewaerde Aquapark, 
en op bellewaerde.be voor meer info.

op 75 min 
van Brussel

bestellen via pensoc.benefitsatwork.be
 uw  
Pensocvoordeel >
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PretparkenKOOP NU JE VOORDELIGE

  - TICKETS !

THE RIDE TO 
HAPPINESS BY 

TOMORROWLAND

NIEUW

WWW.PLOPSA.BE

bestellen via pensoc.benefitsatwork.be
 uw  
Pensocvoordeel >

7 DAGEN 
OP 7 

OPEN!

KOOP NU JE VOORDELIGE

  - TICKETS !

WWW.PLOPSA.BE

bestellen via pensoc.benefitsatwork.be
 uw  
Pensocvoordeel >
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7 DAGEN 
OP 7 

OPEN!

KOOP NU JE VOORDELIGE

  - TICKETS !

WWW.PLOPSA.BE

bestellen via pensoc.benefitsatwork.be
 uw  
Pensocvoordeel >

AAN DE
WATERVALLEN

VAN COO!

KOOP NU JE VOORDELIGE

  - TICKETS !

WWW.PLOPSA.BE

bestellen via pensoc.benefitsatwork.be
 uw  
Pensocvoordeel >
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   En toen ...
was ik in een Wereld vol Wonderen

Beleef samen de mooiste momenten in de Efteling. Een uniek 
attractiepark midden in het groen waar jong en oud genieten van 

talloze sprookjes, spannende attracties en betoverende parkshows. 
Bezoek nu een wereld die de hele familie betovert!

Koop nu uw tickets aan voordeeltarief bij PENSOC!

bestellen via pensoc.benefitsatwork.be
 uw  
Pensocvoordeel >

GLOEDNIEUW
INDOORPARK!

KOOP NU JE VOORDELIGE

  - TICKETS !

WWW.PLOPSA.BE

bestellen via pensoc.benefitsatwork.be
 uw  
Pensocvoordeel >
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Geniet van een sensationele  
waterervaring met spannende 

waterglijbanen het 
hele jaar door

Ontdek Kiddie Bay, 
 speciaal ontworpen voor voor 

peuters die nog niet 
kunnen zwemmen

Geniet van de exotische sfeer 
van de Caribische wateren en de 
heerlijke tropische hitte (29°C)

 uw  
Pensocvoordeel > bestellen via pensoc.benefitsatwork.be

Van ruige achtbanen tot familiale pret, Walibi’s 43 spannende 
attracties staan klaar om je een onvergetelijke daguitstap te bezorgen. 
Want of je nu komt met kleine kinderen of met vrienden die dol zijn op 
adrenalinestoten, in Walibi maak je gegarandeerd heerlijke nieuwe 
herinneringen. Wist je trouwens dat er heel wat verse attracties en 
belevenissen aan het park werden toegevoegd? Proef in Karma World 
bijvoorbeeld van het verre Indië en daag iedereen uit voor een wedstrijdje 
‘om-ter-meest-popcorns-knallen’ in Popcorn Revenge! Of laat je 
meeslepen door het tropische ritme van Exotic World waar je oog in oog zal 
staan met Kondaa: de hoogste, snelste en meest angstaanjagende 
megacoaster in de Benelux. Kom zelf deze legendarische achtbaan 
temmen in Walibi, het Beste Pretpark van België. Vlakbij Brussel!

www.walibi.be

bestellen via pensoc.benefitsatwork.be
 uw  
Pensocvoordeel >
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NIEUWE ATTRACTIE
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Je wordt meegesleurd in een tornado met ‘s werelds unieke nieuwe attractie, 
Chasseurs de Tornades. Wordt astronaut in de nieuwe attractie Objectif Mars.
En droom ‘s avonds weg met je ogen wijd open bij de avondshow  
La Clé des Songes. De show is inbegrepen in de prijs van het ticket!

Ontdek ons volledig aanbod op futuroscope.com

ONWEERSTAANBARE ATTRACTIES

AP_BPOST_129X182_FR_ND.indd   2AP_BPOST_129X182_FR_ND.indd   2 15/11/2022   17:1915/11/2022   17:19

Beleef een onvergetelijke 
dag in ‘t plezantste land!

Je dag goed beginnen? Dat doe je in Land of 
Legends. Triple launch coaster Fury schiet je aan 
een recordtempo van 106,6 km/u de lucht in. Iets 
verder ervaar je in Typhoon de vrije val van je leven! 
Wie geen genoeg kan krijgen van al die spanning en adrena-
line moet de Sledge Hammer proberen.In deze gigantische pendel word je heen 
en weer geslingerd tot je volledig ondersteboven hangt.

Op naar het volgende avontuur! In Adventure Valley probeert King Kong je te 
pakken te krijgen - om je vervolgens hélemaal door elkaar te schudden. Wie nog 
niet dolgedraaid is, kan de Naga Bay trotseren. In deze spinning coaster voelt elke 
rit volledig anders. En er is meer: in heel Bobbejaanland kan je in totaal zo’n zeven 
(!) unieke rollercoasters ontdekken.

Check www.bobbejaanland.be en plan je bezoek!

Plezier én 
adrenaline 
voor elke leefijd

 uw  
Pensocvoordeel >

 uw  
Pensocvoordeel >bestellen via pensoc.benefitsatwork.be bestellen via pensoc.benefitsatwork.be
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Koop nu je toegangstickets voor
ZOO Antwerpen en ZOO Planckendael

met bedrijfskorting!
Ontdek alle nieuwigheden die je niet mag missen op 

ZOOantwerpen.be en ZOOplanckendael.be

bestellen via pensoc.benefitsatwork.be
 uw  
Pensocvoordeel > bestellen via pensoc.benefitsatwork.be

 uw  
Pensocvoordeel >
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Steeds een Hubo in jouw buurt!

www.hubo.be

KORTINGBON

-15%
OP HET HELE ASSORTIMENT

En altijd open op
www.hubo.be

✁

* Geldig t.e.m. 31/03/2023* Enkel bij afgifte van deze bon * Niet cumuleerbaar met andere kortingen en  
acties, niet geldig op gashoudende producten, robotmaaiers, elektirsche fietsen, cadeaukaarten,

artikelen met “Vaste Lage Prijs” en alle Box&Go pakketten * Max. 1 bon per klant
QVIXKXYK

15% korting (geldig t.e.m. 31/03/2023)
 uw  
Pensocvoordeel >bestellen via pensoc.benefitsatwork.be

 uw  
Pensocvoordeel >
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Een geschenk 
geven of 
gewoon jezelf 
een plezier doen 
aan voordelige 
prijzen...

Te bestellen via 02 / 276 82 82 
of infosoc@bpost.be

GESCHENKKAART

Startwaarde / Valeur de départ

Geldig t.e.m. Valable jusqu’au    

Instructie kassa:  Ctac : lees barcode kaart in ->  geef kaart terug aan klantPtac : verwerk betaling

Instructions caisse :  Ctac  : scannez le code-barres ->  remettez la carte au clientPtac  : traitez le paiement

CARTE-CADEAU

Startwaarde / Valeur de départ

Geldig t.e.m. Valable jusqu’au    

Instructie kassa:  Ctac : lees barcode kaart in ->  geef kaart terug aan klantPtac : verwerk betaling

Instructions caisse :  Ctac  : scannez le code-barres ->  remettez la carte au clientPtac  : traitez le paiement

F1

FAMILY+

0000000000000000

55€22€ en

geldig in de winkels
valable dans les enseignesC

AR
TE

 D
’A

C
H

AT
AA

N
KO

O
PK

AA
RT

100€

Online 
bestellen via 

pensoc.benefitsatwork.be

geldig in de winkels
valable dans les enseignesC

AR
TE

 D
’A

C
H

AT
AA

N
KO

O
PK

AA
RT50€

GESCHENKKAARTCARTE-CADEAU

LET’S EAT+

Veiligheidscode / Code de sécurité

Startwaarde / Valeur de départ

Geldig aan de kassa t.e.m.
Valable à la caisse jusqu’au

INSTRUCTIE KASSA: 1.  Ctac : barcode kaart of  
Xtra QR-code inlezen2. Kaart aan klant teruggeven

3. Ptac : betaling verwerken
Probleem? Bel helpdesk 5566INSTRUCTIONS CAISSE :

1.  Ctac  : scannez le code-barres  
ou le code QR2. Rendez la carte au client

3. Ptac  : traitez le paiement
Un problème ? Appelez le  helpdesk 
au 5566

100€
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U gebruikt de volledige waarde van uw 
geschenkkaart niet in één keer? 
Geen probleem!
De restwaarde blijft behouden en kan u 
gebruiken voor een volgende aankoop.

FAMILY+

Veiligheidscode / Code de sécurité

Startwaarde / Valeur de départ

Geldig aan de kassa t.e.m.

Valable à la caisse jusqu’au

INSTRUCTIE KASSA: 

1.  Ctac 
: barcode kaart of  

Xtra QR-code inlezen

2. Kaart aan klant teruggeven

3. Ptac 
: betaling verwerken

Probleem? Bel helpdesk 5566

INSTRUCTIONS CAISSE :

1.  Ctac 
 : scannez le code-barres  

ou le code QR

2. Rendez la carte au client

3. Ptac 
 : traitez le paiement

Un problème ? Appelez le  helpdesk 

au 5566

GESCHENKKAART

CARTE-CADEAU

FAMILY+

Veiligheidscode / Code de sécurité

Startwaarde / Valeur de départGeldig aan de kassa t.e.m.
Valable à la caisse jusqu’au

INSTRUCTIE KASSA: 
1.  Ctac : barcode kaart of  

Xtra QR-code inlezen
2. Kaart aan klant teruggeven
3. Ptac : betaling verwerken
Probleem? Bel helpdesk 5566

INSTRUCTIONS CAISSE :
1.  Ctac  : scannez le code-barres  

ou le code QR
2. Rendez la carte au client
3. Ptac  : traitez le paiement
Un problème ? Appelez le  helpdesk 
au 5566

GESCHENKKAART
CARTE-CADEAU

Waarde 22 Euro: u betaalt 20 Euro
Waarde 55 Euro: u betaalt 50 Euro

Geniet 10% meerwaarde 

op de Family+ Geschenkkaart

 uw  
Pensocvoordeel >

ENKEL te bestellen via infosoc@bpost.be  
of 02 276 82 82

U kan de Family+ Geschenkkaart gebruiken 
voor uw aankopen bij DreamLand, Dreambaby 
en Klassewijnen. 

Online reservaties betaalt u met uw 
geschenkkaart aan de kassa van het gekozen 
afhaalpunt (Colruyt of OKay)

Klassewijnen: klassewijnen.colruyt.be DreamLand: dreamland.be
Dreambaby: dreambaby.be

Family+ 
Geschenkkaart

✓

✓
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 uw  
Pensocvoordeel >

bestellen via pensoc.benefitsatwork.be  
of via infosoc@bpost.be of 02 276 82 82

U gebruikt de volledige waarde van uw 
geschenkkaart niet in één keer? 
Geen probleem!
De restwaarde blijft behouden en kan u 
gebruiken voor een volgende aankoop.

GESCHENKKAART

CARTE-CADEAU
LET’S EAT+

Veiligheidscode / Code de sécurité

Startwaarde / Valeur de départ

Geldig aan de kassa t.e.m.

Valable à la caisse jusqu’au

INSTRUCTIE KASSA: 

1.  Ctac 
: barcode kaart of  

Xtra QR-code inlezen

2. Kaart aan klant teruggeven

3. Ptac 
: betaling verwerken

Probleem? Bel helpdesk 5566

INSTRUCTIONS CAISSE :

1.  Ctac 
 : scannez le code-barres  

ou le code QR

2. Rendez la carte au client

3. Ptac 
 : traitez le paiement

Un problème ? Appelez le  helpdesk 

au 5566

 uw  
Pensocvoordeel >

ENKEL te bestellen via infosoc@bpost.be  
of 02 276 82 82

U kan de Let's Eat+ Geschenkkaart gebruiken
voor uw aankopen in de winkels van Colruyt 
laagste Prijzen. 

Met de Let’s Eat+ geschenkkaart kan je terecht 
in meer dan 220 Colruyt-winkels in België. 
Praktisch toch, steeds een winkel in je buurt!

Let's Eat+ 
Geschenkkaart

✓

✓

GESCHENKKAART
CARTE-CADEAU

LET’S EAT+

Veiligheidscode / Code de sécurité

Startwaarde / Valeur de départGeldig aan de kassa t.e.m.
Valable à la caisse jusqu’au

INSTRUCTIE KASSA: 
1.  Ctac : barcode kaart of  

Xtra QR-code inlezen
2. Kaart aan klant teruggeven
3. Ptac : betaling verwerken
Probleem? Bel helpdesk 5566

INSTRUCTIONS CAISSE :
1.  Ctac  : scannez le code-barres  

ou le code QR
2. Rendez la carte au client
3. Ptac  : traitez le paiement
Un problème ? Appelez le  helpdesk 
au 5566

Geniet 3% meerwaarde 

op de Let's Eat+ Geschenkkaart

Waarde 100 Euro: u betaalt 97 Euro
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KOOP JOUW
CADEAUKAART

Gebruik jouw cadeaukaart in alle Carrefour-winkels in België:

In meer dan 700 Carrefour-winkels: Carrefour hypermarkten, Carrefour market, 
Carrefour express en op alle producten (excl. legale uitzonderingen). 

In verschillende keren: volgens je eigen behoeften en uitgaven, op al je 
voedings- en niet-voedingsaankopen. 

Als aanvulling op de gebruikelijke Carrefour voordelen: getrouwheidskaart en 
lopende promoties.

TER
WAARDE VAN

AAN DE PRIJS VAN

€47,50!

€50

TER
WAARDE VAN

AAN DE PRIJS VAN

€95!

€100

en ontdek de winkels bij jou in de buurt, de lopende promoties, 
makkelijke recepten en nog veel meer nuttige informatie!Surf naar carrefour.be

GELDIG BIJ:

Kaarten van 50€ te bestellen via pensoc.benefitsatwork.be
Kaarten van 100€ te bestellen via infosoc@bpost.be of 02/276 82 82

 uw  
Pensocvoordeel >
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Voordelen
bij Ethias!
Ontdek uw voordelen op
www.ethias.be/actisoc

Voor meer inlichtingen

Ethias nv, rue des Croisiers 24 te 4000 LUIK, is een verzekeringsmaatschappij toegelaten in België onder het nr. 0196 en 
onderworpen aan het Belgisch Recht. RPR Luik BTW BE 0404.484.654 IBAN: BE72 0910 0078 4416 - BIC: GKCCBEBB
Publicitair document. Vormt geen contractuele verbintenis. V.U.: Vincent Pecasse.

Ethias kantoor in uw buurt
(www.ethias.be/kantoren)

Per telefoon via 011 28 28 98
(ma. - vrij.: 8u-20u en zat.: 8u30-12u30)

Via e-mail ambtenaren.offerte@ethias.be

Belangrijk! Vergeet uw voordeelcode niet te melden: INSP ACT

10% korting op een nieuwe Autoverzekering, Woning- of 
huurdersverzekering en Bike & More, gratis telefonisch 

 uw  
Pensocvoordeel > juridisch advies, gratis maandelijkse premiebetalingen voor Auto- en/of Brandverzekering

met promocode “INSP ACT”
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Pensoc vzw is niet verantwoordelijk 
voor de aard en de inhoud van 
de promoties en de berichten 
opgenomen in de Pensoc 
Voordelengids, noch voor de 
diensten en producten waarop deze 
promotie en berichten betrekking 
hebben. Elke vraag, bezwaar of 
klacht met betrekking tot de 
promoties, berichten, diensten of 
producten voorziene in deze Pensoc 
Voordelengids, moet rechtstreeks 
gericht zijn aan de betrokken 
leverancier.

Deze Pensoc Voordelengids is 
exclusief voorbehouden aan het 
lid van Pensoc vzw , de partner 
en de gezinsleden ( volgens de 
modaliteiten voorzien in het 
reglement van Pensoc vzw ). Om te 
genieten van deze voordelen , zal 
het lid van Pensoc vzw de betrokken 
leverancier de nominatieve kaart 
moeten voorleggen die bijgevoegd 
is aan onderhavige Pensoc 
Voordelengids.

In geval van verlies, diefstal of 
vernietiging van deze kaart , zal 
het lid van Pensoc vzw de diensten 
van Pensoc vzw hiervan dienen te 
verwittigen.

Het afleveren van een nieuwe 
Voordelenkaart is slechts mogelijk 
na de betaling van € 10. Deze € 10 
zal integraal doorgestort worden 
naar het goede doel Child Future van 
Actisoc vzw.

Het is niet mogelijk om een 
Voordelenkaart aan te vragen op een 
andere naam dan degene van het lid 
van Pensoc vzw.



Alle briefwisseling mag ongefrankeerd verzonden worden naar:

PENSOC vzw
1105 Brussel

Contact gegevens

actisoc@bpost.be voor alle vragen betreffende tussenkomsten
infosoc@bpost.be voor alle vragen betreffende evenementen en voordelen

02 /276 82 03 iedere werkdag van 9u tot 12u en van 13u tot 16u

Alle formulieren kan je makkelijk downloaden via www.pensoc.be.


