voor een lidmaatschap bij de Staalfederatie

DE LEDEN VAN DE STAALFEDERATIE NEDERLAND ZIJN
DE IMPORTEURS VAN HALFPRODUCTEN IN STAAL EN METAAL
De samenstelling van het ledenbestand van de Staalfederatie is divers. Sommigen hebben een breed pakket aan producten,
terwijl andere leden zich hebben gespecialiseerd.
Geen twee leden zijn hetzelfde qua structuur, omvang, assortiment, marktbenadering, achtergrond en visie.
Dit vergroot de uitdaging van het collectief behartigen van de vele belangen.
De ene onderneming is lid vanwege de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden, de andere vanwege de statistieken,
cursussen, interessante en inspirerende bijeenkomsten en weer andere vinden de één-op-één-gesprekken met de medewerkers
van het Bureau en het Bestuur een belangrijke plus.

De vele redenen om lid te worden van de Staalfederatie
	
d e Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van de Staalfederatie;
	cursussen : basiscursus Staal, RVS, certificaten en conservering;
	maandelijkse statistieken op productniveau die de trend in de markt weergeven;
	maandelijkse branchebarometer met informatie over orders, bewerkingen, levertijden, inkoopprijzen, werkgelegenheid et cetera;
dagelijkse digitale knipselkrant met algemeen economisch nieuws en sectornieuws;
	u ontvangt informatie over o.a. wettelijke regelingen, vergunningen en procedures;
	in Staal in Beeld worden onderwerpen drie keer per jaar nader uitgediept;
	twee maal per jaar een Algemene Vergadering voor alle leden;
	
d e jaarlijkse Staalgolfdag is al meer dan 28 jaar een goed bezochte sportieve en informele bijeenkomst;
	Metaalunie, FME en andere brancheorganisaties zijn betrokken;
	de Staalfederatie is mede organisator bij de ontwikkeling van E-business en digitale data uitwisseling.
	de leden hebben invloed op Europese normen door actieve deelname in Normcommissies;
	er is collectieve belangenbehartiging bij Europese overheid via Eurofer en Eurometal;
	het lidmaatschap bij Eurometal is de bron van Europese statistieken en marktinformatie en
een early warning voor Europese maatregelen, die de staal- en metaalhandel betreffen;
	er is nauwe samenwerking met kenniscentra en branches, zoals Bouwen met Staal,
Aluminium Centrum, nationale en internationale RVS kenniscentra, enz.;
	wij zorgen voor gespecialiseerd ledenadvies (o.a. sociaaljuridisch, bedrijfsjuridisch,
bedrijfseconomisch) via de Metaalunie;
	u ontvangt korting op het lidmaatschap van Bouwen met Staal							

Kortom het lidmaatschap van de Staalfederatie biedt voor elke groothandelaar in staal en metaal
dé ingrediënten om zijn bedrijfsvoering te optimaliseren!
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