
 
 
 
 
 

B i j l a g e  b i j  h e t  w e r k n e m e r s c o n t r a c t  
 

 

 

I N D I V I D U E L E  O V E R E E N K OM S T  

 

Tussen: DE ONDERNEMING ........................................................................................ 

 gevestigd te  ............................................................................................... 

 vertegenwoordigd door:   ................................................................................ 

 hierna de werkgever genoemd. 

 

En: DE WERKNEMER:  

 naam:   ............................................................................... 

 adres:  ....................................................................................................... 

 postcode, gemeente:   ................................................................................... 

 functie:  .................................................................................................... 

 hierna de werknemer genoemd. 

 

Wordt overeengekomen wat volgt: 

 

1. Voorwerp van de overeenkomst 
 

Deze overeenkomst heeft tot voorwerp de toekenning van sport- en cultuurcheques. 

Ze wordt opgesteld rekening houdende met de wettelijke bepalingen terzake, met name het KB van 30 juni 

2006. 

 

2. Toekenningsmodaliteiten 
 
1. De werknemer ontvangt ………(aantal) sport- en cultuurcheques van €……… of een totaal bedrag van €……… 

(maximaal € 100 per jaar)  

2. De sport- en cultuurcheques worden afgeleverd op naam van de werknemer, wat wil zeggen dat de toekenning 

ervan en de daarop betrekking hebbende gegevens (aantal en bedrag) voorkomen op de individuele rekening 

van de werknemer, overeenkomstig de reglementering betreffende het bijhouden van de sociale documenten. 

3. De sport- en cultuurcheques vermelden duidelijk dat hun geldigheid tot 15 maanden beperkt is, van 1 juli van 

dat jaar tot 30 september van het volgende jaar en dat ze slechts aanvaard mogen worden door de culturele 

operatoren die culturele activiteiten organiseren die behoren tot de in artikel 4 van de bijzondere wet van 8 

augustus 1980 bedoelde aangelegenheden die zijn erkend, goedgekeurd of gesubsidieerd door de bevoegde 

overheid, of door sportverenigingen voor wie een federatie, erkend of gesubsidieerd door de gemeenschappen, 

bestaat of behoren tot een van de nationale hockey, boks, voetbal en golffederaties. 

 

3. Duur van de overeenkomst 
 

Onbepaalde duur: 

 

 Deze overeenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde duur en gaat in op .....................  

 

Bepaalde duur: 

 

 Deze overeenkomst wordt afgesloten voor een termijn van ......... maanden, en  

gaat in op .....................  

 

Elke partij kan deze overeenkomst opzeggen, mits inachtname van een opzegtermijn van ......... maand(en). 

 

 Deze overeenkomst wordt automatisch beëindigd wanneer de arbeidsovereenkomst gesloten tussen de  

werkgever en de werknemer wordt opgezegd. 

 

Opmerkingen: 

........................................................................................................................................... 

 

Opgemaakt in ...... exemplaren te ......................................................... op............................ 

Elke partij erkent één exemplaar te hebben ontvangen. 

 

De werkgever      De werknemer (*) 

 

 
(*) Naam en functie in hoofdletters, gevolgd door de vermelding “Gelezen en goedgekeurd”. 


