DEELNAMEFORMULIER
FIETSREGELING

1

PAGINA

1/1

PERSOONSGEGEVENS

Voornaam
Man

Voorletters

Vrouw

Achternaam
(incl. voorzetsels)
Adres
Postcode en woonplaats
Geboortedatum
2

GEGEVENS FIETS

Aanschafwaarde fiets
Fietsaccessoires
Fietsverzekering

€
€
€

Totaalbedrag

€

incl. BTW

VERREKENING TOTALE WAARDE FIETS

In het kader van de fiscale regeling ziet ondergetekende af van (een gedeelte van) zijn brutosalaris tot bovengenoemde totaalbedrag is verrekend.
Afzien van (een gedeelte van) het brutosalaris kan nadelige gevolgen hebben daar dit kan leiden tot een verlaging van het loon in het kader van
sociale verzekeringswetten, zoals de WW en WIA. Dit betekent dat, wanneer een werknemer verwacht op korte termijn aanspraak te zullen maken
op een uitkering, deelname aan de fietsregeling zal leiden tot een lagere uitkering. Deelname aan de fietsregeling kan ook nadelige gevolgen
hebben voor de pensioenopbouw.
FINANCIERING FIETS

(in te vullen door Evoke)

 e medewerker schaft zelf een fiets naar keuze aan. Na betaling en ontvangst van de fiets is de medewerker verantwoordelijk voor het aandragen
D
van een kopie van de originele aankoopfactuur alsmede het betaalbewijs van de fietsleverancier. Evoke zal daarna bij de eerstvolgende
salarisbetaling het totale aankoopbedrag overmaken aan de medewerker. Vervolgens wordt dit totale aankoopbedrag verhaald op het brutosalaris
van ondergetekende. Het totaalbedrag, verdeeld over
termijnen van €
per periode, wordt automatisch per
salarisbetaling (4-wekelijks) verrekend totdat voldaan is aan het hierboven benoemde totaalbedrag. Mocht ondergetekende om welke reden dan
ook (tussentijds) uit dienst treden dan dient de restschuld in een keer te worden verrekend bij de eindafrekening.
ONDERTEKENING AANVRAGER

Plaats
Datum
Handtekening

ONDERTEKENING EVOKE

Evoke verklaart hierbij dat de aanvrager in aanmerking komt voor de fietsregeling op grond van de door Evoke opgestelde regeling.

Plaats
Datum
Handtekening

PRINT

Dit formulier dient volledig ingevuld te
worden bij de aanvraag voor deelname aan
de fietsregeling.
Gebruik de tabtoets om naar het volgende
invulveld te navigeren.
Maak met de button onderin een print.
Voorzie het formulier van de juiste
handtekening(en).
Verstuur het formulier vervolgens aan
backoffice@evokedetachering.nl

