
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Omdat we de gezondheid van onze leden en van onze medewerkers zoveel mogelijk willen 
beschermen, is er geen vrije toegang tot onze kantoren. Daarom hebben we onze dienstverlening 
aangepast zodat we je maximaal kunnen helpen.  
 
 

 Wil je lid worden? Dat kan heel eenvoudig door het lidmaatschapsformulier in te vullen.  
 

 Ben je al lid en verandert er iets dat voor ons van belang is (adres, rekeningnummer, 
werkgever, beroepssituatie, gestopt met werken, langdurig ziek, met pensioen…)? Deel je 
wijzigingen lidmaatschapgegevens mee.  
 

 Documenten afgeven doe je door deze in de brievenbus te stoppen met vermelding 

HORVAL. Noteer je telefoonnummer of emailadres. Teken het document indien nodig!  

 

 Alle vragen met betrekking tot syndicale premie kan je per mail stellen: 

syndicalepremie@horvalwvl.be  

 

 Heb je problemen met je werkgever? Heb je vragen over je tewerkstelling? Wenst je 

tussenkomst inzake je tewerkstelling? Heb je vragen over je eindeloopbaan, SWT of 

pensioen? Heb je vragen over ontslag? Deze stel je best via mail of via het e-loket (zie 

https://www.horvalwvl.be/e-loket) 

o Woonachtig in de regio Brugge – Oostkust – Houtland, brugge@horvalwvl.be  
o Woonachtig in de regio Roeselare – Izegem – Kortrijk, roeselare@horvalwvl.be  
o Woonachtig in de regio Oostende – Middenkust, oostende@horvalwvl.be  
o Woonachtig in de regio Ieper – Heuvelland,  ieper@horvalwvl.be  
o Woonachtig in de regio Veurne – Westkust, veurne@horvalwvl.be  
o Woonachtig in de regio Menen – Frankrijk, menen@horvalwvl.be 

 

 Je kan ons telefonisch bereiken op volgende momenten:  

o Woonachtig in de regio Brugge – Oostkust – Houtland: 050/441036, 
di, do: 9 – 12u & 14 –17u  en ma, vr: 9 -12u  

o Woonachtig in de regio Roeselare – Izegem – Kortrijk: Tel: 056/268248,  
ma, do: 9 – 12u & 14 –17u en di, vr: 9 – 12u 

o Woonachtig in de regio Oostende – Middenkust: Tel:059/556080,  
ma, di: 9 – 12u & 14 –17u en do, vr: 9 – 12u 

o Woonachtig in de regio Ieper – Heuvelland: 051/260518,  
ma: 14 – 17u en do: 9 -12u 

o Woonachtig in de regio Veurne – Westkust: 059/255143,  
di: 9 – 12u en do: 14 – 17u 

o Woonachtig in de regio Menen – Frankrijk: Tel: 056/241370. 
 

HORVAL West-Vlaanderen  
          ook tijdens lockdown 

tot uw dienst! 
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 In uitzonderlijke of precaire situaties kan een afspraak gemaakt worden. Neem 
hiervoor telefonisch contact met ons op. Afspraken kunnen enkel plaatsvinden na 8 
juni en op volgende locaties: 

o Brugge – Zilverstraat 43 – 8000 Brugge 

o Oostende – Jules Peurquaetstraat 27 – 8400 Oostende 

o Ieper – Korte Torhoutstraat 27 – 8900 Ieper 

o Kortrijk – Conservatoriumplein 9 – 8500 Kortrijk 

o Menen – August Debunnestraat 49 – 8930 Menen 

o Roeselare – Zuidstraat 22 – 8800 Roeselare 

o Veurne – Statieplein 21 – 8630 Veurne  

 

 Wil je jouw persoonlijk A.B.V.V.-dossier bekijken? Toegang hebben tot je A.B.V.V.-fiscale 
fiche en andere A.B.V.V.-attesten? Wil je jouw A.B.V.V. werkloosheidsdossier bekijken? Log 
in op MY A.B.V.V.  

 

 Wil je aangifte doen van tijdelijke werkloosheid wegens corona? Dat kan eenvoudig via een 
aangepast formulier.  
 

 Heb je stempelkaarten nodig? Vul een bestelformulier in en we sturen u ze op.  
 

 Moeite om je belastingsaangifte in te vullen of wens je controle van het voorstel van 
vereenvoudigde aangifte? Dan kan je terecht bij onze belastingsservice. 

 
 
Algemeen mailadres: info@horvalwvl.be 
Contactformulieren op: e-loket  
GDPR (privacybeleid):  https://www.horval.be/nl/gdpr 
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