
Nationaal Bedrijfsf itness Plan
Dé gezonde arbeidsvoorwaarde geheel kosteloos verzorgd!



De ideale gezonde arbeidsvoorwaarde

Goed nieuws! U heeft als werkgever de unieke mogelijkheid uw werknemers te stimuleren 
in � tness met belastingvoordeel. Fitness is de nummer één sport in Nederland, heeft 
een lage blessuregevoeligheid en is voor al uw medewerkers geschikt: oftewel de ideale 
gezonde arbeidsvoorwaarde! Kent u de mogelijkheden van het Nationaal Bedrijfs� tness 
Plan al?

Wat is het Nationaal Bedrijfs� tness Plan?

Het Nationaal Bedrijfs� tness Plan is een kosteloze dienst 

vanuit Bedrijfs� tness Nederland: een onafhankelijke 

intermediair in bedrijfs� tness. Wij helpen u om het 

zo eenvoudig mogelijk te maken deze aantrekkelijke 

arbeidsvoorwaarde te faciliteren. Dankzij het maatwerk 

valt het Nationaal Bedrijfs� tness Plan goed in te passen in 

uw huidige vitaliteitsbeleid en heeft u er weinig omkijken 

naar. Terwijl de voordelen direct te merken zijn! Aandacht 

voor de vitaliteit van uw medewerkers verdient zich terug 

in zowel cijfers door minder verzuim en een hogere 

productiviteit, als in waardering. Met een netwerk van 

2.000 deelnemende � tnesscentra hebben uw mede-

werkers keuze uit bijna de gehele Nederlandse 

� tnessbranche. Zo is er voor iedereen altijd wel een 

locatie om de hoek.

Hoe werkt het?

Binnen de � scale wet- en regelgeving kunt u bedrijfs-

� tness als cafetariamodel aanbieden, net zoals bijvoor-

beeld een � ets van de zaak. Een werknemer ruilt belast 

loon voor een onbelast � tnessabonnement zodat er 

gemiddeld 40% belastingvoordeel ontstaat. Als werk-

gever kost dit u niets. Sterker nog, het levert u zelfs geld 

op! Vraag ons naar alle mogelijkheden van bedrijfs� tness 

binnen de werkkostenregeling (WKR).

Dankzij het Nationaal Bedrijfs� tness Plan is uw 

bedrijfs� tnessregeling uiterst e�  ciënt én volledig. Zo 

wordt er bijvoorbeeld automatisch een aanvulling op 

de arbeidsovereenkomst samengesteld voor iedere 

deelnemer. Handig voor in het personeelsdossier!

Bepaal zelf uw optimale � tnessregeling met de handige 

rekentool op www.bfnl.nl/rekentool.

Rekentool



Zorgpartners Friesland

“Met deze korting op bedrijfs� tness verlagen we de drempel om te gaan � tnessen. Een prima stimulans om onze medewerkers 

op een positieve manier met hun gezondheid bezig te laten zijn.”

Mevr. M. Renckens, Coördinator Arbeidsvoorwaarden

Een succesvolle bedrijfs� tnessregeling

De ideale bedrijfs� tnessregeling omvat weinig werk en kosten voor de werkgever en 
veel korting en keuzevrijheid voor de werknemer. Inclusief alle voordelen van de � scus! 
Door jarenlange ervaring kunnen wij deze wensen optimaal combineren en mag het 
Nationaal Bedrijfs� tness Plan zich een bewezen succes noemen. Benieuwd naar de 
voordelen voor u?

Het Nationaal Bedrijfs� tness Plan

Een aantal voordelen voor u zijn het unieke � tness-

netwerk, de mogelijkheid voor een kostenneutrale 

werkgeversbijdrage, uniforme deelnamevoorwaarden, 

eenvoudige afwikkeling, aansluiting bij de dynamische 

wet- en regelgeving, ondersteuning bij promotie, WKR 

budgetbeheer en de Klantenservice voor persoonlijke 

support. En dit alles geheel kosteloos!

Uniek: altijd een � tnesscentrum om de hoek 

Met ruim 2.000 deelnemende � tnesscentra bent u 

verzekerd van een landelijke dekking. Dit grootste 

bedrijfs� tnessnetwerk van Nederland is een belangrijke 

succesfactor voor uw bedrijfs� tnessregeling. Uw 

medewerkers kiezen zelf wanneer, hoe vaak en 

gedurende welke periode zij willen � tnessen. Mét 

gemiddeld 40% belastingvoordeel! In de afhandeling 

zijn alle abonnementen voor u hetzelfde. Dat scheelt 

een hoop tijd en werk!

De � tnesslocaties variëren van budget tot premium 

centra, met een divers aanbod van individuele trainingen 

en groepslessen. Zo zijn er mogelijkheden voor 

bijvoorbeeld aerobics, spinning, yoga, bootcamps, 

cross� t of zwemmen!

Keuze uit 

ruim 2.000 

fitnesslocaties!
Keuze uit 

ruim 2.000 

fitnesslocaties!



Online gemak voor de werknemer: MijnFitnessplan

MijnFitnessplan is de projectomgeving voor uw werk-

nemers. Uw medewerkers ontvangen een toegangscode 

waarmee zij inloggen. Deze website op maat presenteert 

uw bedrijfs� tnessregeling en medewerkers kunnen hier 

direct hun aanvraag indienen. Dankzij MijnFitnessplan 

heeft u zelf geen omkijken naar de informatievoor-

ziening en actualiteit hiervan. Een doorverwijzing op 

bijvoorbeeld uw intranetomgeving of in uw (digitale) 

personeelsblad volstaat.

Online gemak voor de werkgever: MijnBFNL

Alle aanvragen vanuit MijnFitnessplan komen binnen 

in het werkgeversportaal MijnBFNL. U accordeert ze, 

waarna er automatisch een aanvulling op de arbeids-

overeenkomst wordt samengesteld. De Klantenservice 

zorgt voor de de� nitieve verwerking van het abonne-

ment en brengt het � tnesscentrum, de medewerker en 

de betrokken afdeling(en) op de hoogte. Het portaal 

geeft u verder alle belangrijke managementinformatie, 

zoals de deelnemers, de looptijden van de abonnemen-

ten en de waarde van de totale abonnementsportefeuille. 

Handig voor als u verslag wilt uitbrengen!

Online beheer van uw bedrijfs� tnessregeling

Dankzij de online tools MijnFitnessplan en MijnBFNL is het beheer van uw bedrijfs� tness-
regeling uiterst eenvoudig. Voor het gebruik van de tools hoeft u geen software te 
installeren en het is volledig kosteloos. U kunt via uw beveiligde online account(s) altijd 
en overal de voortgang monitoren, de aanmeldingen accorderen en � nanciële gegevens 
raadplegen.

Hunter Douglas

‘‘De service en ondersteuning zijn prima. Jullie zijn bereikbaar en klantvriendelijk en dat ervaar ik als een grote plus. De online 

tools zijn gebruikersvriendelijk, zowel voor werkgever als werknemer.“

Mevr. L. Metselaar, Medewerker Human Resources

E-mailadres

Wachtwoord

Wachtwoord vergeten?

Inloggen



Promotie van uw bedrijfs� tnessregeling

Niet alleen bij de opzet, maar ook bij de uitvoering en de voortgang van bedrijfs� tness 
ondersteunen wij. Zo wordt en blijft uw bedrijfs� tnessregeling een belangrijk vast 
onderdeel van uw totale vitaliteitsbeleid.

Evaluaties en doorlopende zichtbaarheid

Mede doordat de abonnementenadministratie en 

afstemmingszaken door de Klantenservice uit handen 

worden genomen, houdt u meer tijd over voor het 

promoten van de bedrijfs� tnessregeling. Wij doen  voor 

u de voorbereidingen zodat u alleen nog het goede 

nieuws hoeft te brengen!

U kunt hierbij denken aan poster, � yers, intranetteksten 

of presentaties op locatie. Bedrijfs� tness is hiermee door-

lopend ‘zichtbaar’ voor uw werknemers. Het is mogelijk 

de interval van promoten te laten aansluiten bij de 

communicatiekalender van uw organisatie. Zodat er 

bijvoorbeeld voor elke editie van de nieuwsbrief of 

het personeelsblad weer een bedrijfs� tnessupdate 

komt. Vraag uw persoonlijke accountmanager naar de 

mogelijkheden! Samen met u maken we promotionele 

afspraken en stellen we doelen om uw regeling tot 

een ongekend succes te maken.

Peterson Support Organisation

“Wij zijn erg blij met Bedrijfs� tness Nederland. Het biedt onze 

werknemers de kans om met belastingvoordeel te gaan 

sporten en de begeleiding vanuit Bedrijfs� tness Nederland is 

ook heel erg goed. Ze nemen veel werk uit handen en voor 

vragen zijn ze altijd te bereiken. Ook ik kan Bedrijfs� tness 

Nederland aanbevelen!”

Mevr. S. van Kooten, Personeelsmedewerker



Uitbesteding van administratie en facturatie

Vanzelfsprekend brengt een nieuwe arbeidsvoorwaarde vragen van medewerkers met zich 
mee. De Klantenservice van Bedrijfs� tness Nederland is het centrale aanspreekpunt en 
vormt de schakel tussen uw organisatie, uw medewerkers en de � tnesscentra.

BAM Techniek

“BAM (Techniek) gelooft dat bevlogen werknemers meer energie uit het werk halen. Een goede gezondheid draagt hieraan bij. 

Door de samenwerking met Bedrijfs� tness Nederland wordt medewerkers de mogelijkheid geboden om met belastingvoordeel 

te sporten en daarmee te werken aan hun eigen gezondheid. Bedrijfs� tness Nederland biedt zowel proactief als reactief 

een perfecte service aan haar klant. Ik kan Bedrijfs� tness Nederland van harte aanbevelen!”

Mevr. K. Obdam, P&O Coördinator

Klantenservice voor persoonlijke support

Naast het beantwoorden van vragen verzorgt de 

Klantenservice de � nanciële en administratieve 

afhandeling. Zo is het Klantenserviceteam er niet alleen 

voor uw medewerkers, maar ook voor uw afdeling 

Financiën en de Salarisadministratie. Door uw keuze voor 

Bedrijfs� tness Nederland als intermediair heeft u altijd 

één manier van handelen en dit bespaart een hoop tijd. 

Het maakt voor u geen verschil of een medewerker kiest 

voor een abonnement bij een landelijke � tnessketen of 

een lokaal � tnesscentrum. Afspraken over bijvoorbeeld 

opschortingen zijn bij alle � tnesscentra gelijk. Dankzij onze 

uniforme voorwaarden biedt u uw medewerkers veel 

zekerheid en uw organisatie veel gemak.

Interesse in meer informatie?

Naast dat het Nationaal Bedrijfs� tness Plan voor zowel 

de organisatie als de medewerkers gezond is, toont het 

tevens goed werkgeverschap en aandacht voor duurzame 

inzetbaarheid. Laat u vrijblijvend informeren door één 

van onze accountmanagers en investeer ook kosteloos 

in vitaliteit!

Dankzij de vele werkgevers die u voorgingen heeft 

Bedrijfs� tness Nederland ruime ervaring in alle bedrijfs-

� tnessmogelijkheden. Deze expertise delen wij graag 

met u. Neem contact met ons op via 0513 – 633 111 

of info@bfnl.nl.



Bedrijfsf itness Nederland B.V.

Postadres: Postbus 842, 8440 AV Heerenveen

Bezoekadres: Abe Lenstra Boulevard 10, 8448 JB Heerenveen

T 0513 - 633 111

E info@bfnl.nl

I www.bedrijfs� tnessnederland.nl 

Klantenservice klantenservice@bfnl.nl


