
Voor een geschenk
naar keuze
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Waarom kiezen voor
Cadeau Pass?
De cadeaucheque van Sodexo is de ideale manier om je 
werknemers te bedanken, te motiveren of te belonen. 
Met Cadeau Pass kiezen je werknemers zelf hun ideale 
cadeau uit.

Eenvoudig toegevoegd op de Sodexo Card

Met de cadeaucheque van Sodexo kan je jouw medewerkers je waardering tonen. Hij is 
100 % aftrekbaar, vrijgesteld van sociale lasten1 en cumuleerbaar met andere extralegale 
voordelen. Cadeau Pass is niet alleen het ideale geschenk voor je medewerkers, ook je 
klanten kan je ermee in de bloemetjes zetten.2

100 % netto voor jouw medewerkers,
maar ook voor jou fiscaal zeer interessant!

Voor jouw medewerkers in de vorm
van salarisverhoging

€ 50,00

€ 40,00
€ 40,00

(+Kosten) € 40,00

€ 21,67

Voor je medewerkers
in Cadeau Pass

Kost
werkgever

Kost
werkgever

Bruto
medewerker

Netto
medewerker

Netto
medewerker

100 % 57 %
netto voor je medewerkers voor de werkgever

Besparing tot

1 Met inachtname van de wettelijke vereisten (Zie ‘Wat zegt de wet?’)
2 Tot € 125 per jaar per zakenrelatie
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Wat zegt de wet?

3 € 50 volgens circulaire Ci.RH.242/554.090 (AOIF 28/2002) dd. 16.12.2002

Afhankelijk van de gelegenheid en de ontvanger is Cadeau Pass van Sodexo fiscaal 
voordelig. Zo is hij vrijgesteld van RSZ-bijdrage en personenbelasting (K.B. 13.07.2007 
en K.B. 06.07.2018). Bovendien verhoogt Cadeau Pass de koopkracht van je 
werknemers.

Jaarlijks maximumbedrag (incl. 
btw) per type gelegenheid en per 
werknemer

Aftrekbaarheid
Vrijgesteld van 
RSZ

Niet belastbaar 
voor de
begunstigde

Voor jouw medewerkers, voor welke gelegenheid?

Eindejaarsfeesten
(Sinterklaas, Kerstmis, 
Nieuwjaar)

€ 40 + € 40 per kind ten laste 100 %

Eervolle onderscheiding € 120 100 %

Pensioen € 40/dienstjaar min. € 120 en max. 
€ 1000 100 %

Huwelijk of wettelijk 
samenwonen € 245 100 %

Anciënniteit 25 jaar/
anciënniteit 35 jaar

 1x bruto maandsalaris / 2x bruto 
maandsalaris /

Speciale gelegenheden, 
bv. de verjaardag van het 
bedrijf

Beperkte waarde 3 /

Als relatiegeschenk

Meer dan € 125 per jaar 
per begunstigde Fiscale fiche (281.50) 100 % aftrekbaar

Max. € 125 per jaar per 
begunstigde Geen fiscale fiche 50 % aftrekbaar
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Dankzij Cadeau Pass bied je jouw 
medewerkers toegang tot een 
breed netwerk van meer dan 13 000 
aanvaardingspunten in België. Ook 
online betalen kan, en het netwerk 
wordt steeds groter!

Je medewerkers kunnen hun 
beschikbare saldo steeds 
raadplegen op onze website en via 
de Sodexo4you-app. Verder vinden 
ze meer informatie op de display 
van de betaalterminal en op het 
kassaticket. Je werknemers worden 
tevens op de hoogte gebracht 
wanneer de cheques werden 
opgeladen. Dat kan via mail, en 
indien gewenst ook via sms. Ook de 
app biedt jouw medewerkers een 
overzicht van de stortingen en de 
uitgaven.

Ook Lunch Pass en Eco Pass 
kunnen op de Sodexo Card worden 
geladen.

Geldig in een breed en 
gevarieerd netwerk

Saldo steeds consulteerbaar

Eén enkele kaart voor al je 
elektronische cheques

Cadeau Pass op de Sodexo 
Card betekent:
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Cadeau Pass op de Sodexo Card betekent

De Sodexo Card is beschermd 
door een unieke geheime code, 
die je medewerkers kunnen 
personaliseren. Bij diefstal of 
verlies van de kaart, is er geen 
verlies van geld. Je medewerker 

contacteert Card Stop en de 
Sodexo Card wordt geblokkeerd 
en automatisch vervangen door 
een nieuwe kaart. Zo worden alle 
risico’s van frauduleus gebruik 
tegengegaan.

Sodexo blijft permanent in contact met al jouw medewerkers en maakt 
een prioriteit van hun koopkracht. We houden hen op de hoogte via 
verschillende digitale kanalen: website, maandelijkse nieuwsbrief, mobiele 
applicatie, Facebook, Instagram ... Jouw werknemers ontvangen er leuke 
tips over het besteden van hun Cadeau Pass, interessante kortingen en 
weetjes.

Steeds veiliger

Steeds dicht bij je medewerkers dankzij Sodexo4you
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...

...

...

...

Ruim
aanvaardingsnetwerk

Fashion & accessoires

...

Familie & vrije tijd

Van de grootste supermarkten tot de leukste pretparken, met Cadeau Pass 
van Sodexo zullen jouw werknemers zeker tevreden zijn.

Reizen & horeca

Ontdek alle aanvaardingspunten via onze 
zoekmotor op www.sodexo4you.be

Telecom & elektro

Supermarkten

Divers

...

http://www.Sodexo4You.be
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Vraag een offerte aan voor Cadeau Pass

75 miljoen

80

425 000

19de

consumenten/dag

landen

medewerkers

werkgever in de wereld

Sodexo in de wereld

https://extranet.sodexobenefits.be/equotation?product=38.%20e-Cadeau%20Pass&type=electronic&utm_source=sodexo.be&utm_medium=referral&utm_campaign=brochure-cadeau-2022-NL 
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Jouw Sodexo-raadgevers 
staan tot je dienst:

www.sodexo4you.be
www.sodexo.be+32 (0)2 547 55 05 sales@sodexo.be

http://www.sodexo4you.be 
http://www.sodexo.be
https://www.linkedin.com/company/sodexo-benefits-and-rewards-services/
https://www.facebook.com/SodexoBenefitsRewardsBelgium
https://www.instagram.com/sodexo4you.be/
http://www.sodexo4you.be
https://sodexo.be/

