Nationaal Bedrijfsfitness Plan
Grootste bedrijfsfitnessnetwerk van Nederland!

Hoe houdt u uw medewerkers fit & vitaal?
Met het Nationaal Bedrijfsfitness Plan als gezonde arbeidsvoorwaarde stimuleert
u uw personeel in sport en vitaliteit. Het geeft medewerkers de mogelijkheid om
met gemiddeld 40% belastingvoordeel te fitnessen bij een fitnesscentrum naar
keuze! Bedrijfsfitness Nederland neemt de gehele opzet, implementatie en
uitvoering van de arbeidsvoorwaarde ‘fitnessen met belastingvoordeel’ geheel
kosteloos uit handen.

Volledig gedigitaliseerd
Met het online portaal ‘MijnBFNL’ wordt het gehele proces van aanmelden, de
accordering door de werkgever en de facturatie van de bedrijfsfitnessabonnementen digitaal doorlopen. Hiermee heeft u altijd inzicht in bijvoorbeeld
het aantal deelnemers, de looptijd van abonnementen of het budget dat
bedrijfsfitness inneemt binnen het forfait. U beschikt zodoende te allen tijde over
belangrijke managementinformatie. Naast het digitale proces ondersteunt
Bedrijfsfitness Nederland u tevens op promotioneel vlak. Bedrijfsfitness wordt pas
echt een succes wanneer er volop aandacht aan wordt gegeven. Samen met uw
accountmanager bepaalt u de wijze van promotie alsook de interval van
communiceren, zodat dit altijd valt in te passen binnen de huidige
werkzaamheden van de afdeling P&O of Communicatie

Grootste bedrijfsfitnessnetwerk

Bedrijfsfitness Nederland B.V.
Postbus 842, 8440 AV Heerenveen
Bezoekadres:
K.J. Hornstraweg 9, 8444 AT Heerenveen
Telefoon: 0513 – 633 111
Fax: 0513 – 636 050
E-mail: info@bfnl.nl
Klantenservice: klantenservice@bfnl.nl
Internet: www.bedrijfsfitnessnederland.nl
KvK Noord-Nederland: 01121539

Meer dan 1.300 fitnesscentra

Met ruim 1.300 deelnemende fitnesscentra faciliteert Bedrijfsfitness Nederland
het grootste bedrijfsfitnessnetwerk van Nederland. Naast de keuze in
fitnesslocaties kunnen uw medewerkers zelf kiezen wanneer, hoe vaak en
gedurende welke periode zij willen gaan fitnessen. Bovendien is het sportaanbod
bij bedrijfsfitness heel divers en hebben medewerkers doorlopend
belastingvoordeel! Voor alle deelnemende fitnesscentra geldt dat er professionele
begeleiding aanwezig is en er een persoonlijke intake wordt afgenomen, om
verantwoord van start te kunnen gaan met bedrijfsfitness. Dankzij het grote
netwerk kunnen medewerkers veelal in de eigen woonplaats terecht!

“Naast het complete kosteloze karakter is de serviceverlening niet alleen vakkundig,
maar ook snel en zeer klantvriendelijk. Ik beveel Bedrijfsfitness Nederland dan ook
met veel plezier aan.”

voor Werkgevers
Mevr. M. Ophorst
P&O Adviseur Hoge Raad der Nederlanden

kosteloze uitbesteding van
bedrijfsfitness als arbeidsvoorwaarde
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Fiscaal en administratief maatwerk
Bedrijfsfitness Nederland als intermediair in fiscaalvoordelige bedrijfsfitnessregelingen kent als geen ander de fiscale
mogelijkheden. Voor het Nationaal Bedrijfsfitness Plan als secundaire arbeidsvoorwaarde binnen het cafetariamodel heeft de
Belastingdienst bovendien een landelijke goedkeuring afgegeven. Naast een cafetariaregeling op maat zorgt Bedrijfsfitness
Nederland ervoor dat ook de administratieve procedure aansluit bij de werkwijze van uw organisatie. Zo profiteert u optimaal
van de fiscale mogelijkheden voor bedrijfsfitness met een op maat ingerichte regeling.

Geheel kosteloos
Het Nationaal Bedrijfsfitness Plan is voor u als werkgever geheel kosteloos. Sterker nog, naast de gezondheidseffecten op
langere termijn levert het u zelfs een directe besparing op! De verrekening van abonnementen met brutosalaris zorgt voor een
verlaagde afdracht van sociale werkgeverslasten. Vanuit deze besparing is het mogelijk geheel kostenneutraal een
werkgeversbijdrage te financieren. Zo loopt het voordeel voor medewerkers op tot maar liefst gemiddeld 50% korting. U
vergroot hiermee het deelnamepotentieel zonder ervoor budget te hoeven vrijmaken. Benieuwd wat dit betekent voor uw
organisatie? Maak gebruik van de handige rekentool op onze website!

Eén loket
Niet alleen de opzet en implementatie van uw bedrijfsfitnessplan wordt u uit handen genomen, ook de uitvoering verzorgen wij
volledig. Vanzelfsprekend brengt een nieuwe arbeidsvoorwaarde vragen van medewerkers met zich mee. De Klantenservice
van Bedrijfsfitness Nederland is het centrale aanspreekpunt en vormt dé schakel tussen uw organisatie, uw medewerkers en de
fitnesscentra. Bij de Klantenservice wordt de complete abonnementsregistratie gedaan, vindt afstemming met de fitnesscentra
plaats en worden vragen van u en uw medewerkers beantwoord. De Financiële afdeling ontvangt eenduidige facturen en heeft
bovendien één wijze van afhandelen, heldere betalingsafspraken en één vast aanspreekpunt.

Een greep uit onze klanten

“Vanaf het eerste contact valt op dat Bedrijfsfitness Nederland snel en adequaat
alle activiteiten op zich neemt om een goed aanbod te bewerkstelligen. Inmiddels
zijn ze ons ook behulpzaam geweest bij het evalueren van de regeling tot dusver,
zodat het nog meer Schiedams maatwerk is geworden.”

voor Werkgevers
Mevr. J. van Mil
Beleidsadviseur afdeling P&O Gemeente Schiedam
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Contact
Benieuwd wat Bedrijfsfitness Nederland voor uw organisatie kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op
voor een advies op maat. Graag nemen wij ook uw organisatie de gezonde arbeidsvoorwaarde ‘fitnessen met
belastingvoordeel’ geheel kosteloos uit handen.

Bedrijfsnaam
Postadres

Bedrijfsfitness Nederland B.V.
Postbus 842, 8440 AV Heerenveen

Bezoekadres

K.J. Hornstraweg 9, 8444 AT Heerenveen

Telefoon
Fax

0513 – 633 111
0513 – 636 050

Email
Klantenservice
Internet

info@bfnl.nl
klantenservice@bfnl.nl
www.bedrijfsfitnessnederland.nl
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Interesse in deelname?
bel 0513-633 111

“Wij zijn erg blij met Bedrijfsfitness Nederland. Het biedt onze werknemers de kans
om met belastingvoordeel te gaan sporten. Ze nemen veel werk uit handen en voor
vragen zijn ze altijd te bereiken.”

voor Werkgevers
Mevr. S. van Kooten
HR Medewerker, Peterson Support Organisation B.V.
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