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PERSOONSGEGEVENS

Voornaam
Man

Voorletters

Vrouw

Achternaam
(incl. voorzetsels)
Postcode en woonplaats
Geboortedatum
2

GEGEVENS FITNESSABONNEMENT

Naam fitnessorganisatie
Adres
Postcode en plaats
Soort/naam abonnement
Maandelijkse kosten (in €)
Ingangsdatum
VERREKENING FITNESSABONNEMENT

In het kader van de fiscale regeling ziet ondergetekende af van een gedeelte van zijn brutosalaris om bovengenoemde totaalbedrag te verrekenen.
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 fitnessregeling zal leiden tot een lagere uitkering. Deelname aan de fitnessregeling kan ook nadelige gevolgen
hebben voor de pensioenopbouw.
FITNESSABONNEMENT

(in te vullen door Evoke)

E voke zal, zolang er een fitnessabonnement actief is, de abonnementskosten overmaken* aan de medewerker. Vervolgens wordt dit bedrag verhaalt op
het brutosalaris van ondergetekende. De abonnementskosten bedragen €
bedrag per maand/per kwartaal/per jaar en worden
automatisch per salarisbetaling (4-wekelijks) verrekend. Mocht ondergetekende om welke reden dan ook (tussentijds) uit dienst treden dan dient de
eventuele restschuld in een keer te worden verrekend bij de eindafrekening. Ondergetekende stelt Evoke tijdig op de hoogte wanneer het abonnement
is stopgezet en tevens wanneer er wijzigingen optreden in de abonnementskosten bij wijzigingen in de abonnementsvorm en/of kosten.
* Ondergetekende is verantwoordelijk voor het aandragen van een kopie van het originele fitnessabonnement/contract/overeenkomst alsmede een
betaalbewijs van de fitnessleverancier.
ONDERTEKENING AANVRAGER

Plaats
Datum
Handtekening

ONDERTEKENING EVOKE

Evoke verklaart hierbij dat de aanvrager in aanmerking komt voor de fitnesssregeling 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 fitnessregeling.
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

