
Voor een geschenk  
naar keuze



WAT ZIJN DE VOORDELEN VOOR U?

Fiscaal zeer voordelig en 
cumuleerbaar met andere extralegale 
voordelen
KEUZE TUSSEN PAPIER OF ELEKTRONISCH
De geschenkcheque is 100% aftrekbaar en vrijgesteld van sociale1 lasten en is een ideale 
oplossing om uw medewerkers en klanten gemakkelijk te waarderen2.

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

Wat zegt de wet?

Voor uw medewerkers in de vorm 
van een salarisverhoging

Voor uw medewerkers 
in Cadeau Pass®€

1  Met inachtname van de wettelijke vereisten (Zie «Wat zegt de wet?»)

2  tot € 125per jaar per zakenrelatie

Kost werkgever Bruto medewerker Netto medewerker Kost werkgever Netto medewerker

Besparing 
tot

57%
voor de 

werkgever

62,28€

21,67€

40,00 € 40,00 €
40,00 € 
(+ kosten)

JAARLIJKS MAXIMUMBEDRAG (INCL. BTW) PER TYPE 
GELEGENHEID EN PER WERKNEMER

AFTREKBAARHEID VRIJGESTELD VAN RSZ
NIET BELASTBAAR 

VOOR DE BEGUNSTIGDE

Voor uw medewerkers,
voor welke gelegenheid?

Eindejaarsfeesten
(Sinterklaas, Kerstmis, Nieuwjaar) € 40 + € 40 per kind ten laste 100%

Eervolle onderscheiding € 120 100%

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

Huwelijk of wettelijke 
samenwoonst € 245 100%

Anciënniteit 25 jaar / Anciënniteit 35 jaar 1x maandelijkse brutoloon / 2x maandelijkse brutoloon /

Speciale gelegenheden (verjaardag van 
het bedrijf, gelukkige evenementen... ) Geringe waarde  (1) /

Als relatiegeschenk

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

Max. € 125 per jaar en per begunstigde  Geen fiscale fiche 50% aftrekbaar

(1)  €50 volgens circulaire Ci.RH.242/554.090 (AOIF 28/2002) dd. 16.12.2002

In functie van de gelegenheid en de bestemmeling is de Cadeau Pass® van Sodexo fiscaal voordelig, vrijgesteld
van RSZ-bijdrage en personenbelasting (K.B. 13.07.2007 en K.B. 06.07.2018).



Réseaux sociaux

Site Internet

GELDIG IN EEN HEEL 
BREED NETWERK 
DAT VOORTDUREND 
EVOLUEERT
Dankzij het toekennen van Cadeau 
Pass® biedt u uw medewerkers de 
garantie tot de toegang tot een 
breed netwerk van meer dan 10.0003 
aanvaardingspunten in België. Dezelfde 
aanpak geldt voor de ontwikkeling 
van het e-Cadeau Pass® netwerk.

DE E-CADEAU PASS® OP DE SODEXO CARD® BETEKENT:
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5

Website, maandelijkse newsletter, 
mobiele applicatie, Facebook  
pagina... 
Sodexo blijft permanent in contact 
met al uw medewerkers en maakt 
van hun koopkracht de prioriteit!

STEEDS DICHTER BIJ 
UW MEDEWERKERS 
DANKZIJ SODEXO4YOU

EEN ENKELE KAART, 
MEERDERE EXTRA-
LEGALE VOORDELEN

De Lunch Pass® en de e-Eco Pass® 
kunnen ook gebruikt worden op de 
Sodexo Card®.
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STERK VEREENVOUDIGD 
ADMINISTRATIEF 
BEHEER

Het beschikbare saldo van 
uw medewerkers wordt 
gecommuniceerd via e-mail, 
kan online en ook via de 
mobiele applicatie Sodexo4You 
geraadpleegd worden. De 
informatie omtrent hun 
Sodexo-rekening is eveneens 
beschikbaar op de display van de 
betaalterminal, het kassaticket of 
in de e-mail/SMS notificaties.

STEEDS MEER 
VEILIGHEID

Geen verlies van geld meer in 
geval van diefstal of verlies. De 
Sodexo Card® is beschermd door 
een unieke geheime code die de 
gebruiker kan personaliseren.
Bovendien wordt de Sodexo Card® 
geblokkeerd na een enkele oproep
naar Card Stop en automatisch 
vervangen door een nieuwe kaart 
om alle risico’s van frauduleus 
gebruik tegen te gaan.

Newsletters

Mobiele applicatie

Kortingsbonnen

Sociale netwerken

Website

€3

(1)  €50 volgens circulaire Ci.RH.242/554.090 (AOIF 28/2002) dd. 16.12.2002

3 Ten indicatieve titel, het netwerk evolueert voortdurend
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FASHION / SCHOENEN / ACCESSOIRES DIVERS
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+32 (0)2 547 55 05

infocom.svc.be@sodexo.com

www.sodexobenefits.be

Voor meer informatie: www.sodexobenefits.be

75 miljoen
consumenten/dag

425.000
medewekers

19de

werkgever in de wereld
80
landen

in de wereld:

Uw Sodexo Benefits & Rewards Raadgevers staan tot uw dienst:

89% van de Belgen ontvangt liever een multi-keten cheque 
Van de bekendste supermarkten tot de leukste pretparken zoals Disneyland® Paris, met Sodexo’s Cadeau Pass® 
zullen uw medewerkers zeker blij zijn.

Ontdek alle aanvaardingspunten dankzij onze zoekmotor op  www.Sodexo4You.be

LAAT ONS SAMEN 
DE DROMEN VAN MAKE-A-WISH KINDEREN 
VERVULLEN!
Dankzij jullie zijn talrijke kinderdromen reeds in  
vervulling gegaan. Laat hen dit jaar opnieuw dromen door 
uw vertrouwen te hechten aan de Cadeau Pass®. Dankzij jullie werd 

er reeds meer 
dan €100.000 

ingezameld ten
voordele van 
Make-A-Wish  

kinderen!

www.sodexo4you.be www.facebook.com/sodexo4you

SUPERMARKTEN

FAMILIE / VRIJE TIJD

TELECOM / ELECTRO / HIFI

 

REIZEN / RESTAURANTS

PARFUMERIE / WELZIJN / OPTIEK

Deze winkeliers aanvaarden de papieren Cadeau Pass® en de elektronische Cadeau Pass®.


