Verklaring van deelname aan bedrijfsfitness gemeente Deurne
Gemeente Deurne heeft met Fitland, Business & Health te Mill (hierna te noemen Fitland BV)
een overeenkomst gesloten op basis waarvan voor het personeel in gemeentedienst en voor de
vrijwillige brandweer de mogelijkheid bestaat, tegen gunstige voorwaarden (gebruikmakend
van belastingvoordeel via de MKA regeling1) bij Fitland BV bedrijfsfitness te volgen. De
looptijd van de overeenkomst tussen de gemeente Deurne en Fitland BV is 1 januari 2013 tot
1 januari 2014.
Bedrijfsfitness is gericht op de bevordering van een gezondere leefstijl van de werknemer en
in relatie daarmee op het terugdringen van verzuim en arbeidsongeschiktheid als gevolg van
ziekte. Onder bedrijfsfitness vallen sportactiviteiten gericht op conditie- en krachttraining.
Op grond van de overeenkomst tussen gemeente Deurne en Fitland BV kunt u onder
deskundig toezicht gebruik maken van de fitnessfaciliteiten binnen Fitland in Deurne en door
Fitland BV aangewezen andere Fitland-vestigingen (zie overzicht sportcentra op intranet).
Met ondertekening van deze verklaring geeft u aan gebruik te willen maken van
bedrijfsfitness bij de gemeente Deurne en verklaart u zich akkoord met de gestelde
voorwaarden. Deze ondertekende verklaring en een ingevuld inschrijfformulier zijn nodig om
u bij Fitland te Deurne en andere Fitland vestigingen te kunnen inschrijven tegen het geldende
tarief, voor een abonnement voor onbeperkt sporten tegen het geldende tarief.
Voorwaarden:
Het abonnement heeft een looptijd van 1 jaar, daarna geldt stilzwijgende verlenging met een
minimale opzegtermijn van 1 maand. Voor het abonnement dat u op basis van deze verklaring
van deelname aan bedrijfsfitness afsluit bij Fitland BV, zijn de gebruiksvoorwaarden van
Fitland van toepassing.
De registratiekosten van € 27,50 en de borg voor het toegangspasje € 12,75 (beiden prijspeil
2011) worden door de deelnemer rechtstreeks voldaan aan Fitland BV. Hiervoor tekent u bij
inschrijving een eenmalige machtiging. Fitland zal gedurende het jaar speciale acties opzetten
waarbij registratiekosten niet van toepassing zijn.
Als de overeenkomst tussen de gemeente Deurne en Fitland BV na 1 januari 2014 niet
verlengd wordt, vervalt ook de mogelijkheid via de werkgever de abonnementsgelden te laten
overmaken. Voor de werknemer met een nog lopend 1e jaarabonnement worden de
abonnementsgelden tegen het dan geldende tarief via een machtiging door Fitland BV
ingehouden. De “verklaring deelname aan bedrijfsfitness” vervalt dan ook automatisch.
Bij beëindiging van het dienstverband met de gemeente Deurne vervalt, met ingang van de 1e
dag van de opvolgende maand, deze verklaring ook, en tevens de betaling door de werkgever
aan Fitland BV. De werknemer is verplicht bij Fitland te melden dat het dienstverband bij
gemeente Deurne is beëindigd. De abonnementskosten van bedrijfsfitness dienen na
beëindiging van het dienstverband, voor het lopende abonnement rechtstreeks afgerekend te
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MKA regeling (Meerkeuze arbeidsvoorwaarden regeling)

worden met Fitland BV.
Deelname aan deze bedrijfsfitness regeling, geschiedt op eigen verantwoordelijkheid en voor
eigen risico van de werknemer. De werknemer zal de werkgever niet aansprakelijk stellen
voor schade of ongemakken voortkomend uit deelname aan deze vorm van bedrijfsfitness.
U stemt ermee in dat de kosten voor het onbeperkt bedrijfsfitness-abonnement, € 45,10 of een
keer per week, € 28,25 per maand (prijspeil 2013), of door de werkgever (fiscaal onbelast)
worden betaald in ruil voor een verlaging van uw bruto bezoldiging met hetzelfde bedrag
(artikel 40h Ambtenarenreglement).
U is bekend dat deze uitruil van arbeidsvoorwaarden een verlaging van uw bezoldiging tot
gevolg heeft en dat dit van invloed kan zijn op:
Door mij aan te vragen (hypothecaire regelingen);
Door mij aan te vragen inkomensafhankelijke subsidies);
Mijn verzekerde inkomen voor WW en WIA.
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