INNOVO BEDRIJFSFITNESSREGELING UITGEBREID !
INNOVO hecht er groot belang aan dat medewerkers gezond zijn en blijven. Om die
reden wordt de bedrijfsfitnessregeling, in samenwerking met benVitaal, uitgebreid.
Je hebt de mogelijkheid om tegen bijzonder aantrekkelijke voorwaarde te sporten.
Bij deelname aan de bedrijfsfitnessregeling worden je abonnementskosten ingehouden op je brutosalaris. Hierdoor gaan je abonnementskosten sterk omlaag als
gevolg van een fiscaal voordeel. Je uiteindelijke voordeel kan oplopen tot 50% van
de abonnementskosten.
Hier zie je een klein overzicht
van de deelnemende fitnesscentra.
Kijk voor meer deelnemende
fitnesscentra
op
www.benefitsplein.nl/Stich
tingInnovo. Staat jouw fitnesscentrum er niet bij? Laat
het benVitaal weten, wellicht
kan deze worden toegevoegd
aan de regeling. Je kunt hiervoor contact opnemen met de
helpdesk via telefoonnummer
043 306 80 60




Sport je inmiddels al
bij één van de fitnesscentra, dan kun je dit
aan het einde van het
aanmeldingstraject op
het benefitsplein aanvinken (reeds lid) en
dan wordt je privéabonnement omgezet
in een bedrijfsfitnessabonnement zodat je
van de fikse kortingen
kunt profiteren.

Fitnesscentrum

Vestigingen

Bodyworkx

Margraten

De Polfermolen

Valkenburg

Fitland d’r Pool

Kerkrade

Health City

Kerkrade + landelijk

Fitness Bij Hoen

Brunssum

Goos Wellness

Posterholt

Healthclub Vouershof

Geleen

Il Fiore Healthcenters

Maastricht, Herten

LACO

Geleen, Heythuysen, Malden,
Nederweert, Venray, Nuenen

Life Style Groep

Elsloo, Heerlen, Sittard, Weert

Maastricht Athletic Club

Maastricht

SnowWorld Fitness

Landgraaf

Sportsociëteit Reuvers

Munstergeleen,
Heerlen

The Body Factory

Voerendaal

Schinnen,

Top Balance
Heerlen
Naast de digitale aanmelding voor deelname
Use It
Urmond
aan de bedrijfsfitnessregeling moet je het
digitale formulier “Aanvulling op de arbeidsovereenkomst bedrijfsfitness
INNOVO“ accorderen door aan te vinken ‘ik ga akkoord met de voorwaarden’. Pas na het accorderen van dit formulier wordt je aanmelding voltooid
en doorgezonden naar benVitaal.
Gratis dagkaart. Via bedrijfsfitness@benvitaal.nl kun je ter kennismaking
een gratis dagkaart aanvragen bij een fitnesscentrum naar keuze (proefles).
Vermeld daarbij je adresgegevens en je krijgt de gratis dagkaart thuisgestuurd! Bezoek het bedrijfsfitness benefitsplein voor meer informatie of om
je direct aan te melden.
Ga naar internet:
www.benefitsplein.nl/StichtingInnovo
Gebruikersnaam:
bedrijfsfitness@benvitaal.nl
Wachtwoord:
7775

Verseonnummer: 67599

