
Sport & Culture Pass

Het extralegale voordeel voor
méér levenskwaliteit



B E N E F I T S  &  R E W A R D S  S E R V I C E S

S P O R T  &  C U LT U R E  P A S S

Fiscaal bijzonder aantrekkelijk én 
combineerbaar met andere extralegale 
voordelen

De Sport & Culture Pass is de perfecte oplossing om je medewerkers
te belonen - 100% vrijgesteld van sociale bijdragen!

Met deze oplossing versterk je de koopkracht van je werknemers,
verhoog je hun levenskwaliteit en versterk je hun welzijn.

Maximumbedrag van € 100 per medewerker, niet 
inwisselbaar voor contant geld.
Kan niet toegekend worden als vervanging van 
salaris of een ander voordeel

Wil je genieten van een vrijstelling
van de sociale bijdragen bij het
toekennen van de Sport & Culture Pass.
Dit zijn de voorwaarden

Wat krijgt je werknemer bij een 
salarisverhoging? 

Wat krijgt je medewerker met
de Sport & Culture Pass?

Kost
werkgever

Kost
werkgever

€156,00

€100,00

€100,00€100,00

€67,00

Bruto
medewerker

Netto
medewerker

Netto
medewerker

Je medewerkers € 100 opslag geven: 
met een salarisverhoging of met de 
Sport & Culture Pass?

Het wettelijke aspect:
goed om weten

Tot wel

57%
voordeel voor je

werknemer!

Moet op naam van de medewerker worden 
uitgegeven.
Moet onderdeel zijn van een collectieve 
arbeidsovereenkomst (CAO) op sectorieel 
of bedrijfsniveau, of van een individuele 
overeenkomst.
Geldig voor 15 maanden, van 1 juli tot 30 
september van het volgende jaar.
Te gebruiken bij culturele organisaties en 
erkende of gesubsidieerde sportverenigingen.

* Salarisverhoging van 100 euro
(13,92 en 35% van de RSZ) op basis van 
categorie 1.
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De Sport & Culture Pass, dat is...

S P O R T  &  C U LT U R E  P A S S

De Sport & Culture Pass is 100% vrijgesteld 
van sociale bijdragen en personenbelasting 
(1). Een perfecte oplossing om het welzijn 
en de levenskwaliteit van je medewerkers 
te ondersteunen.

Door te kiezen voor de Sport & Culture 
Pass, geef je jouw medewerkers toegang 
tot een ruime waaier aan sportieve, 
culturele en gezinsvriendelijke activiteiten 
in heel België.

Organiseer al je favoriete activiteiten 
via de Sodexo4You-app (beschikbaar op 
Android en iPhone) en/of via de website 
van onze partners.

Fiscaal een slim 
idee!

Geldig in een
uitgebreid, 
gevarieerd netwerk
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06
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05

Mobiele en online
betaling

Tal van bijkomende
voordelen
Beloon je medewerkers nòg beter. 
Overweeg ook onze andere extralegale 
voordelen, zoals de Lunch Pass, de 
Eco Pass of de Cadeau Pass. Al deze 
voordelen zijn perfect combineerbaar!

100% plezier
gegarandeerd!
De Sport & Culture Pass is niet verbonden 
aan één specifiek merk. Je medewerkers 
kiezen de activiteit die écht past bij hen 
en hun familie, waardoor ze zich nog 
meer gewaardeerd voelen.

Website, nieuwsbrief, mobiele app, Facebook, 
Instagram... Sodexo staat continu in contact 
met al je medewerkers. En zet hun koopkracht 
altijd op de eerste plaats.

Altijd binnen handbereik
van je werknemers, dankzij
Sodexo4You



Abonnementen en lidmaatschap 
(fitness, voetbalmatchen, theater, 
opera...)

Huur van sportaccommodatie 
(sportzalen, bowlingbanen, skipistes, 
tennisvelden...)

Toegangstickets voor sportieve 
activiteiten (gemeentelijk zwembad, 
yogalessen, gevechtssporten...)

Toegangstickets voor culturele 
evenementen (festivals, 
tentoonstellingen, concerten, 
filmfestivals...)

Toegangstickets voor musea, 
theaters, bioscopen, culturele 
centra...

Toegangstickets voor themaparken 
(dierenparken, historische sites...)

S P O R T  &  C U LT U R E  P A S S

Waarvoor kan je de
Sport & Culture Pass gebruiken?

Je Sodexo-adviseur staat 
voor je klaar!

www.sodexo4you.be
www.sodexo.be+32 (0)2 547 55 04 sales@sodexo.be

Sodexo wereldwijd, dat is...

MedewerkersLandenWerkgever
wereldwijd

420 k6419e

Klanten
per dag

100 m

Bekijk het volledige aanbod aan activiteiten in de Sodexo4You-app!

http://www.sodexo4you.be 
http://www.sodexo.be
https://www.instagram.com/sodexo4you.be/
https://www.facebook.com/Sodexo4You/
https://sodexo4you.be/nl/content/applicatie
https://www.linkedin.com/company/sodexo-benefits-and-rewards-services/?originalSubdomain=fr

