
UNIZO versterkt ondernemers

Het aangaan van dit Partnerschap tussen UNIZO en het 
lokaal bestuur betekent geenszins dat UNIZO haar rol als 
belangenbehartiger voor zelfstandige ondernemers ten aanzien 
van het lokaal economisch beleid zal laten vallen.  

UNIZO zal te allen tijde een kritische, neutrale en onderbouwde stem 
bieden in de belangenverdediging van zelfstandige ondernemers 
bij (boven)gemeentelijke initiatieven (in geval van wegenwerken, 
belastingreglementen, grootschalige detailhandelsprojecten, …). 

KOSTPRIJS UNIZO PARTNERSCHAP

Dit UNIZO Partnerschap wordt afgesloten binnen 

de lopende legislatuur 2019-2024.

De prijs van dit UNIZO Partnerschap 

bedraagt €256 per jaar excl. btw (€310 btw in). 

De betalingen gebeuren via een jaarlijkse opdracht
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Gratis advies voor alle vragen rond ondernemen via de 
UNIZO Ondernemerslijn, 24/7 bereikbaar via telefoon 
0800 20 750, via mail ondernemerslijn@unizo.be of via 
chat op unizo.be. Dit kan gaan over startersreglementering, 
vestigingsvergunningen, actuele handelswetgeving, 
pop-upwetgeving, …

 

Toegang tot het UNIZO Kennisnet, de online databank 
met actuele info gegarandeerd door de experten van de 
UNIZO Studiedienst, en exclusief toegankelijk voor 
UNIZO-leden: unizo.be/kennisnet.

 

Toegang tot de UNIZO Adviespockets, themagidsen 
met uitgebreide en praktische informatie op maat van 
zelfstandige ondernemers: unizo.be/adviespockets.
 

Uitnodigingen voor inspirerende 
UNIZO-informatieavonden, opleidingssessies, 
events en netwerkactiviteiten: 
unizo.be/limburg/activiteiten.

Ontvangst van het maandelijkse ZO Magazine en 
de ZO Adviesbrief met boordevol nuttige informatie, 
inspiratie, ondernemersreportages en praktische vragen en 
antwoorden over de rechten en plichten van ondernemers: 
unizo.be/zo-magazine.

 
Deelname aan een jaarlijks ontmoetings- en inspiratie-
moment met de economische verantwoordelijken van 
de andere Limburgse gemeentebesturen (burgemeester, 
schepenen, ambtenaren lokale economie en ruimtelijke 
ordening) rond actuele thema’s met een impact op het 
lokaal economische beleid.
 

Medewerking van UNIZO aan gemeentelijke 
(communicatie-)initiatieven om het gemeentelijk 
beleid helder aan ondernemers te communiceren 
en om inspraak van ondernemers te vragen: 
vb. bij hinder bij openbare werken, de opmaak van 
een commercieel-strategisch plan, inspraak in het 
mobiliteitsbeleid, …

 

Toegang tot de UNIZO-databank van externe sprekers 
en experten voor een gemeentelijke infosessie 
voor ondernemers rond actuele of inspirerende thema’s: 
desprekers.be. 

Inspiratie, input en medewerking van UNIZO 
in initiatieven in het lokaal economisch beleid 
ten behoeve van ondernemers.
(vb. ondersteunend reglement voor ondernemers, 
aanpassingen in belastingreglementen, wedstrijden voor 
de invulling van leegstaande panden, communicatie naar 
ondernemers over steunmaatregelen, …).
 

Een jaarlijks overleg tussen (een delegatie van) 
het College van Burgemeester en Schepenen, 
de ambtenaar lokale economie/ruimtelijke ordening 
en UNIZO ter evaluatie van dit Partnerschap en om 
actuele opportuniteiten of noden tot samenwerking 
optimaal te benutten.
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