Ter stimulering van sport en beweging biedt Scholengroep Spinoza haar medewerkers een financieel aantrekkelijke
arbeidsvoorwaarde: het Nationaal Bedrijfsfitness Plan. Deze arbeidsvoorwaarde maakt het mogelijk dat u met gemiddeld 40%
voordeel kunt fitnessen bij een fitnesslocatie naar keuze! Het abonnementsgeld wordt verrekend met uw brutosalaris, zodat u hierover
belastingvoordeel heeft.

Hoe werkt het bedrijfsfitness plan?

Nu inschrijven!

Bij deelname aan het Nationaal Bedrijfsfitness Plan van

Ga naar www.mijnfitnessplan.nl en log in met toegangscode

Scholengroep Spinoza heeft u keuze uit meer dan 2.000

SPI2273.

fitnesslocaties door heel Nederland. Uw werkgever betaalt het

Lees de informatie goed door, kies uw gewenste fitnesslocatie

bedrijfsfitnessabonnement

en abonnementsvorm en klik op ‘Nu Inschrijven’.

aan

Bedrijfsfitness

Nederland.

Vervolgens wordt de abonnementsprijs door uw werkgever
weer verrekend met uw brutosalaris conform de gemaakte

U doorloopt de 4 stappen van het bestelproces, waarna uw

afspraken in de aanvulling op de arbeidsovereenkomst.

aanvraag

ter

accordering

wordt

aangeboden

aan

uw

werkgever. Indien uw werkgever de aanvraag goedkeurt,

Keuze bedrijfsfitnessabonnement

ontvangt u vanuit de Klantenservice van Bedrijfsfitness

Het Nationaal Bedrijfsfitness Plan biedt u een vrije keuze uit het

Nederland een definitieve bevestiging per e-mail met de

grootste landelijke netwerk van fitnesscentra. De actuele lijst

startdatum van uw bedrijfsfitnessabonnement.

met alle deelnemende fitnesscentra is te raadplegen op
www.mijnfitnessplan.nl.

Het

overzicht

toont

per

fitnesscentrum de diverse abonnementsvormen en -prijzen.

www.mijnfitnessplan.nl
Verrekening abonnementskosten
Het abonnementsgeld verrekent uw werkgever met uw

Toegangscode: SPI2273

brutosalaris waardoor u gemiddeld 40% belastingvoordeel

Zoek uw gewenste fitnesscentrum

heeft bij deelname aan het Nationaal Bedrijfsfitness Plan.

en schrijf u direct in!

Fitnessen was nog nooit zo voordelig!

Contact
Voor vragen over (de aanvraag van) uw bedrijfsfitnessabonnement kunt u contact opnemen met de
Klantenservice van Bedrijfsfitness Nederland. Telefoon: 0513 - 633 111. E-mail: klantenservice@bfnl.nl.
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