Het extralegale voordeel
met aandacht voor levenskwaliteit

WAT ZIJN DE VOORDELEN VOOR U?
Fiscaal zeer voordelig en cumuleerbaar
met andere extralegale voordelen
De Sport & Culture Pass® is 100% vrijgesteld van sociale lasten en is een ideale oplossing om
uw medewerkers gemakkelijk te waarderen. Het verhoogt de koopkracht van uw medewerkers
door zowel hun geestelijke als fysieke welzijn te bevorderen.

100% NETTO VOOR UW MEDEWERKERS MAAR VOORAL VOOR U FISCAAL
ZEER INTERESSANT!

€

Voor uw medewerkers
met salarisverhoging

Voor uw medewerkers
in Sport & Culture Pass®

€ 156,60
€ 100,00*
€ 67,

05

Besparing
tot

€ 100,00
(+ Kosten)

€ 100,00

57%

voor de
werkgever
Kost werkgever

Bruto medewerker Netto medewerker

Kost werkgever

Netto medewerker

* Loonsverhoging van € 100 (13,92 en 35 % RSZ) op basis van een alleenstaande categorie 1.

Wat zegt de wet?
Om van de vrijstelling van sociale bijdragen te kunnen
genieten, moet de toekenning van de Sport & Culture Pass®
aan volgende voorwaarden voldoen :
• Maximum € 100 per jaar per werknemer bedragen en kan hij deels
noch geheel omgeruild worden voor cash geld.
•N
 iet verleend worden ter vervanging of omzetting van loon of om
het even welk ander voordeel.
•O
 p naam van de werknemer afgeleverd worden.
•V
 astgelegd zijn in een individuele overeenkomst of een CAO op sectorof ondernemingsniveau.
•E
 en vaste geldigheidsduur hebben van 15 maanden, beginnend op
1 juli tot 30 september van het daaropvolgende jaar.
•E
 nkel ingewisseld worden bij een erkende of gesubsidieerde sportclub
of culturele organisatie.

DE SPORT & CULTURE PASS® IS :
1

2

€

GROOT FISCAAL VOORDEEL

GELDIG IN EEN HEEL BREED
EN GEVARIEERD NETWERK

De Sport & Culture Pass® is 100% vrijgesteld
van sociale(1) lasten en is een ideale
oplossing om het fysieke en geestelijke
welzijn van uw medewerkers te bevorderen.

Dankzij het toekennen van Sport & Culture Pass®,
biedt u uw medewerkers de toegang tot meer
dan 6.000 verschillende sport, culturele en
familiale activiteiten in heel België.

3

4

CUMULEERBAAR MET
ANDERE VOORDELEN

100 % GEGARANDEERD
PLEZIER!

Valoriseer uw medewerkers nog meer
met onze andere extralegale voordelen:
de ecocheque, papier en elektronisch
(Eco Pass® en e-Eco Pass®), de elektronische
maaltijdcheque (e-Lunch Pass®) en de
geschenkcheque, papier en elektronisch
(Cadeau Pass® en e-Cadeau Pass ®).

Met de Sport & Culture Pass®,
is uw medewerker niet gebonden aan
een bepaalde keten of vereniging.
De medewerker mag zelf kiezen en zal zich
op die manier eveneens gewaardeerd voelen.

(1) Op voorwaarde dat de specifieke voorwaarden bepaald in de wetgeving worden gerespecteerd (zie linkerzijde).

5
STEEDS DICHTER BIJ UW
MEDEWERKERS DANKZIJ
SODEXO4YOU
Dankzij de Sport & Culture Pass® geeft u
aan uw medewerkers ook toegang tot alle
Sodexo4You voordelen. Kortingsbonnen,
gratis toegangskaarten, wedstrijden,
exclusieve voordelen ...en nog veel meer,
rechtstreeks toegankelijk via de
Sodexo4You communicatietools.
www.sodexo4you.be

Mobiele applicatie
Digitaal magazine

Kortingsbonnen

Newsletters
Website
Site
Internet

Sociale
Réseauxnetwerken
sociaux

VOOR WELKE ACTIVITEITEN KAN U
DE SPORT & CULTURE PASS® GEBRUIKEN?

Het betalen van
abonnementen en
lidgelden (fitnesszalen,
voetbalmatchen,
theater, opera, ...)

Huur van sportterreinen (multisportzalen, skipistes,
bowlingbanen, kayaks,
tennisbanen, ....)

Sportstages voor
kinderen (Sporta,
Bloso, circusschool,
sportkampen, ...)

Toegangskaarten
voor culturele
evenementen
(festivals, tentoonstellingen, concerten,
filmfestivals, ...)

Toegangskaarten
tot allerlei musea,
theaters, culturele
bioscopen, culturele
centra, ...

Toegangskaarten
voor themaparken
(dierenparken,
historische
plaatsen, ...)

Alleen of samen met vrienden en familie, zoveel gelegenheden om puur
te genieten op sport- en cultuurvlak, kortom welzijn voor iedereen !
FAMILIE

SPORT

CULTUUR

FESTIVAL / CONCERT

De volledige lijst van activiteiten is beschikbaar op www.sodexobenefits.be

in de wereld:

75 miljoen
consumenten/dag

80

landen

420.000
medewerkers

19de

werkgever in de wereld

Uw Sodexo Benefits & Rewards Raadgevers staan tot uw dienst:
+32 (0)2 547 55 05

www.sodexobenefits.be

infocom.svc.be@sodexo.com

www.sodexo4you.be

www.facebook.com/sodexo4you
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Concert- en festivaltickets te koop
bij FNAC

