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Ter van sport SKOV haar

Plan. maaK

wordtnaar keuze!

Hoe werkt het bedrijfsfitness plan?

Bij deelname aan het Nationaal Bedrijßfitness Plan van SKOV

heeft u keuze uit meer dan 1.800 fitnesslocaties door heel

Nederland. Uw wekgever betaalt het

bedrijßfitnessabonnement aan Bedrijfsfitness Nederland.

Vervolgens wordt de abonnementsprijs door uw werkgever

weer verrekend met uw brutosalaris conform de gemaakte

aßpraken in de aanvulling op de arbeidsovereenkomst.

Keuze bed rijfsfitnessabon nement
Het Nationaal Bedrijßfitness Plan biedt u een vrije keuze uit het

grootste landelijke netwek van fitnesscentra. De actuele lijst

met alle deelnemende fitnesscentra is te raadplegen op

www.bfnl.nl/miinfitnessplan. Het ovezicht toont per

fitnesscentrum de diverse abonnementsvormen en -prijzen.

Verrekening abon nementskosten
Het abonnementsgeld verrekent uw werkgever met uw

brutosalaris waardoor u gemiddeld 40% belastingvoordeel

heeft bij deelname aan het Nationaal Bedrijßfitness Plan.

Fitnessen was nog nooit zo voordelig!
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arbeidsvoorwaarde: het Nationaal

dat u 40%

zodat u

Nu inschrijven!
Ga naar @ en log in met

toegangscode SKOV992.

Lees de informatie goed door, kies uw gewenste fitnesslocatie

en abonnementsvorm en klik op 'Nu lnschrijven'.

U doorloopt de 4 stappen van het bestelproces, waarna uw

aanvraag ter accordering wordt aangeboden aan uw

werkgever. lndien uw werkgever de aanvraag goedkeurt,

ontvangt u vanuit de Klantenservice van Bedrijßfitness

Nederland een definitieve bevestiging per e-mail met de

startdatumvanuwbedrijßfitnessabonnement. 
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Contact

Voor vragen over (de aanvraag van) uw bedrijfsfitnessabonnement kunt u contact opnemen met de

Klantenservice van Bedrijfsfitness Nederland. Telefoon: 0513 - 633 1 1 1. E-mail: klantenservice@bfnl.nl.
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Nationaal Bedrijfsfitness Plan
Fitnessen met belastingvoordeel!

,

www. bfnl. nl/m ij nfitnessplan

Toegangscode: SKOV9€2

/-\ Zoek uw oeuænste filnesscentrum
LJ. 
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BedriJfsfitness Nederland B.V.
Postbus 842 I 8440 AVHeerenveen

T 0513 - 633 111
F 0513 - 636 050

www.bedrijfsfitnessnederla nd.nl
info@bfnl.nl I klantenservice@bfnl.nl
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