BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR OPEL / GMASB
OUDCOLLEGA’S
Gelieve deze zorgvuldig te bewaren.

Kontich, oktober 2015

Beste,
Via deze brief informeren wij je over een aantal wijzigingen die in de loop van de maand
oktober zullen plaatsvinden. Tot nu toe kon je informatie vinden via de website
www.gmbelgium.be.
Echter, vijf jaar nadat onze Opel-fabriek gesloten werd, hebben we besloten om dit
communicatiekanaal stop te zetten. Deze website zal op 31 oktober afgesloten worden.
Wij raden je dan ook aan om onderstaande gegevens zorgvuldig te bewaren.
Je eerste contactpunt wordt vanaf heden :
HR Service Center
Een team van HR-medewerkers zal je graag verder helpen.
Zij zijn bereikbaar
Per e-mail : gme.belgium@mailhr.info
Per brief:

General Motors Belgium n.v.
T.a.v. HR-dienst
Prins Boudewijnlaan
24A 2550 Kontich

Telefonisch : Gratis vanuit België 0800/49 930
Gratis vanuit Nederland 0800/020.15.02
In het bijgevoegde overzicht geven wij je een beeld van de verschillende situaties.

General Motors Belgium NV
Prins Boudewijnlaan 24B
B-2550 Kontich
Tel. +32 (0)3 450 63 11

www.opel.be
B.T.W. BE 0404.957.875
RPR Antwerpen, Afd. Antwerpen

DB BE66 8250 0047 5843

A member company of the GM Group
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Voor ALLE oudcollega’s
Melden van :

Waar :

Wijziging van adres
Melding van een overlijden

HR Service Center
gme.belgium@mailhr.info
Gratis vanuit België : 0800/49 930
Gratis vanuit Nederland : 0800/020.15.02
Per brief :
General Motors Belgium n.v.
T.a.v. HR-dienst
Prins Boudewijnlaan 24B
2550 Kontich

Vragen over :

Zich richten tot :

GM Pensioenfonds

Conac
De Lignestraat 11
1000 Brussel
www.conac.be
Contactpersoon: Anja Vlaes
Anja.vlaes@conac.be
Tel. : + 32 (0) 2 227 04 90

Hospitalisatieverzekering
Medi-link

Vanbreda Risk & Benefits
contact center : MCC10@vanbreda.be
Tel. : +32 (0) 3 217 69 11
www.vanbreda-riskandbenefits.be

Ben je jonger dan 65 jaar en je ontvangt brugpensioen van GM :
(dit zijn de oudcollega’s die een brugpensioen ontvangen uit een programma van 2007 of
vroeger- tot aan de leeftijd van 65)

Melden van :

Melden waar :

Wijziging burgerlijke staat
Wijziging bankrekening
Wijziging kinderen ten laste
Wijziging tewerkstelling
(werkhervatting/stopzetting)

HR Service Center
gme.belgium@mailhr.info
Gratis vanuit België : 0800/49 930 of
Gratis vanuit Nederland : 0800/020.15.02
Per brief :
General Motors Belgium n.v.
T.a.v. HR-dienst
Prins Boudewijnlaan 24B
2550 Kontich
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Ben je jonger dan 65 jaar en je ontvangt brugpensioen van Delta Lloyd
(dit zijn de oudcollega’s die voor brugpensioen kozen in 2010/2011) :

Melden van :

Waar :

Wijziging van adres
Wijziging burgerlijke staat
Wijziging bankrekening
Wijziging kinderen ten laste
Wijziging tewerkstelling
(werkhervatting/stopzetting)
Melding van een overlijden

Delta Lloyd
client@deltalloydlife.be
Fonsnylaan 38
1060 Brussel
Tel. : +32 (0) 2 238 88 11

Belangrijk : wijziging adres + een overlijden moet zowel bij Delta Lloyd als bij HR Service
Center gemeld worden.
Aarzel niet om contact op te nemen met het HR Service Center voor alle bijkomende
inlichtingen die u nodig heeft.
Opel Belgium zou het erg op prijs stellen om jouw email adres te mogen noteren om snel
je vragen te kunnen beantwoorden, je verder te informeren over nieuwigheden en je
onze marketing campagnes door te sturen.
Geïnteresseerd ? Stuur dan een scan van bijgevoegd antwoordformulier naar
gme.belgium@mailhr.info of per post naar General Motors Belgium n.v., T.a.v. HR-dienst,
Prins Boudewijnlaan 24B, 2550 Kontich
Met vriendelijke groet,
Eveline Zandee
Human Resources Manager Benelux
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Bij Opel denken we aan het milieu, aldus zullen we je in de toekomst geen documenten
meer per post toesturen. De Ambassadorformulieren die je tot nu toe jaarlijks ontving
via een mailing in januari, zal je vanaf heden zelf online kunnen downloaden en dit op
elk gewenst moment. Je hoeft dus geen documenten meer te bewaren.
De unieke voordelen voor Ambassadors kunnen voortaan online geraadpleegd worden
via de website www.opelpartner.be. Omdat deze voordelen exclusief voorbehouden zijn
voor Ambassadors, moet je jezelf op deze website eerst als Ambassador aanmelden met
klantencode vermeld in je brief (zie stap 1 in onderstaande afbeelding). Klik op
‘Doorgaan’.
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Na het invullen van je persoonlijke gegevens kan je je inschrijving voltooien via de knop
‘Inschrijving verzenden’ (zie stap 2 in bovenstaande afbeelding).
Korte tijd nadien ontvang je van Opel Belgium een e-mail op het door jezelf opgegeven
emailadres. Deze e-mail bevat een link om je inschrijving te activeren.
Door op deze link te klikken word je automatisch naar de Opel Partner website geleid en
kan je je gepersonaliseerde toegang afwerken met je eigen wachtwoord.
Nadat je inschrijving volledig is afgerond, zal je met je eigen persoonlijke
aanmeldingsgegevens de Opel Partner website op elk gewenst moment kunnen
bezoeken.
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Vragen over :

Zich richten tot :

Ambassadorkorting : online
aanvraag

Aanmelden op www.opelpartner.be met
klantencode vermeld in je brief.
Om van de Ambassadorkorting te
genieten, kan je voortaan het formulier
“ambassadorkorting” online afdrukken
op www.opelpartner.be.
Vervolgens kan je bij je Opel Dealer extra
korting krijgen op vertoon van dit
formulier.

Ambassadorkorting : aanvraag per
brief of telefonisch

HR Service Center
Telefonisch :
Gratis vanuit België : 0800/49 930
Gratis vanuit Nederland : 0800/020.15.02
Per brief :
General Motors Belgium n.v.
T.a.v. HR-dienst
Prins Boudewijnlaan 24B
2550 Kontich

Financiering via GMAC

Contactpersoon : Frank Loverix
Tel. : +32 (0) 3 540 16 82
Frank.Loverix@gmfinancial.com

Aankoop van Opel onderdelen
met personeelskorting
(voorheen "het winkeltje") :
bij GMAN

GMAN
Noorderlaan 32, 2030 Antwerpen
magazijn@gman.be
Telefoon: +32 (0) 3 220 99 35
Openingsuren:
Maandag tem donderdag : 8u30-12u00
en 12u45-17u30
Vrijdag : 08u30-12u00 en 12u45-15u00

Bij vertoon van uw ambassadorpasje, ontvang je van GMAN een korting. Vanaf heden worden geen verloren
ambassadorpasjes meer vervangen. GMAN zal van Opel een namenlijst van ambassadorgerechtigden ontvangen.
Op basis van deze lijst ontvang je bij GMAN personeelskorting op Opel onderdelen of accessoires. Indien je hier
bezwaar tegen hebt, gelieve dit te melden bij het HR Service Center, uiterlijk tegen 1/12/2015.
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Registreer je vandaag nog op Opelpartner.be en dan weet je altijd als eerste wanneer er
nieuwe voordelen voor Ambassadors van toepassing zijn.
Met beste groeten,
Pierre Deneus
Managing Director

