spelregels van fiscfree
Bij Dagelijks Leven is het mogelijk om via FiscFree van extra aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden met
belastingvoordeel te genieten.

Wat is allemaal mogelijk?
• Korting op een nieuwe computer/tablet/laptop 🖥
• Korting op een nieuwe telefoon en/of
telefoonabonnement 📱
• Korting op een nieuwe fiets 🚴
• Korting op een fitnessabonnement 🏋
• Korting op de sportcontributie van je eigen
sportclub 🏐
• Korting op HelloFresh 🍋
• Korting op producten van Coolblue 🤖 
• Korting op producten van Bol.com 📘
• Korting op weekendje weg 🏠

in de buurt of in de webshop van FiscFree (lees ook
de flyer goed door voor de mogelijkheden).
• De kosten van het product worden door Dagelijks
Leven betaald en deze kosten worden verrekend via
je brutoloon, bovenwettelijk verlof, vakantiegeld of
eindejaarsuitkering (dat bepaal je zelf).
Heb je hulp nodig bij het aanmaken van een account
of heb je vragen? Op werkdagen van 9.00 tot 17.00
uur is de helpdesk van FiscFree bereikbaar op
telefoonnummer: 0513 - 43 30 57.

Algemene spelregels
Wil je een van deze producten of diensten afnemen,
lees dan eerst goed de onderstaande spelregels
die horen bij het product of dienst om
teleurstellingen te voorkomen.

Hoe bestel ik via Fiscfree?
• Maak een account aan op de website van FiscFree
(www.fiscfree.nl). Selecteer je werkgever (Dagelijks
Leven Zorg BV of ELSSC BV) en ontdek met hoeveel
voordeel je een product kunt aanschaffen.
• Bestel je product bij een aangesloten bedrijf bij jou

Deze spelregels gelden voor alle aangeboden
producten/diensten via FiscFree.
• Iedere medewerker met een arbeidsovereenkomst
met Dagelijks Leven Zorg B.V. of ELSSC B.V.
(hierna gezamenlijk aangeduid als Dagelijks Leven)
die minimaal 6 maanden in dienst is, komt in
aanmerking, met uitzondering van medewerkers
met een oproepcontract en medewerkers waarbij
de verrekening leidt tot een brutoloon lager dan het
geldende wettelijk minimumloon.

• Jaarlijks wordt er binnen de fiscale ruimte die
Dagelijks Leven heeft een budget vastgesteld voor
FiscFree®. Dagelijks Leven is gerechtigd om de
producten/diensten in het kader van FiscFree®
tussentijds te wijzigen, in te trekken of op te
schorten tot 1 januari van het komende budgetjaar
vanwege wetswijzigingen en/of organisatorische en/
of budgettaire redenen.
• Als het dienstverband van de medewerker binnen
de verrekeningstermijn eindigt, zullen de resterende
termijnen door Dagelijks Leven verrekend worden
met de eindafrekening van de medewerker binnen
de gestelde voorwaarden. Voor zover dat niet
toereikend is, zullen de resterende termijnen door
Dagelijks Leven netto worden gevorderd van de
medewerker.
• Een medewerker mag jaarlijks aan maximaal twee
van de aangeboden productgroepen deelnemen.
Alle combinaties zijn toegestaan.
• Voor het verrekenen met bovenwettelijk verlof geldt,
dat het resterende saldo over voorgaande jaren en
opbouw van het lopende jaar tot en met het moment
van plaatsing bestelling, kan worden ingezet. Voor
het actuele saldo kunnen medewerkers contact
opnemen met de salarisadministratie.

Spelregels Fiets
• Een medewerker mag één keer per drie
kalenderjaren een fiets(pakket) bestellen via de
fietsregeling FiscFree®, waarbij de factuurdatum
van de fiets als ingangsdatum bepalend is voor het
berekenen van de periode.
• De fiets dient door medewerker gebruikt te worden
(alleen eigen gebruik).
• Het is alleen mogelijk om via de site van FiscFree®
een fiets te bestellen. Bonnen van een zelf
aangekochte fiets zonder tussenkomst (en zonder
gebruikmaking van de site) van FiscFree® worden
niet in behandeling genomen en dus ook niet door
Dagelijks Leven betaald/verrekend.
• Een fietspakket kan bestaan uit een fiets,
fietsaccessoires en een fietsverzekering.
• Voor het (totale) fietspakket mag maximaal
€ 1500,- verrekend worden.
• De volgende bronnen mogen worden ingezet
om te verrekenen: bruto periodeloon (inclusief
compensatie-uren), bovenwettelijk verlof
(resterend saldo voorgaande jaren en opbouw
lopend jaar tot moment plaatsing bestelling),
vakantiegeld en eindejaarsuitkering.

• Wanneer er voor meer dan € 1500,- bij de
fietsleverancier besteld wordt, moet het
resterende deel dat niet verrekend kan worden,
als netto bedrag ineens betaald worden door de
medewerker. Dit kan via iDeal of contant/pin bij de
fietsleverancier.
• Wanneer er verrekend wordt via het bruto
periodeloon, dan mag dit in maximaal 13
perioden, tenzij de resterende looptijd van de
arbeidsovereenkomst korter is. Dan geldt het aantal
perioden dat de arbeidsovereenkomst nog duurt als
maximum aantal.
• Schade aan of diefstal van de fiets(accessoires)
en een eventueel eigen risico(bedrag) van de
fietsverzekering komen voor rekening en risico van
de medewerker.

Spelregels Fitness
• Deelname is (half)jaarlijks mogelijk.
• Het fitnessabonnement dient door medewerker
gebruikt te worden (alleen eigen gebruik)
• De volgende bronnen mogen worden ingezet
om te verrekenen: bruto periodeloon (inclusief
compensatie-uren). Dit gebeurt in evenveel maanden
als de looptijd van het fitness-abonnement.
• Er mag maximaal € 41,67 bruto per maand (€ 38,46
per periode) verrekend worden met een maximum
bedrag van € 500,- bruto per jaar.
• Wanneer het abonnement meer bedraagt dan €
500,- bruto per jaar, moet het resterende deel dat
niet verrekend kan worden, als netto bedrag ineens
betaald worden door de medewerker.

Spelregels Computer / tablet /
laptop
• Een medewerker mag één keer per drie
kalenderjaren een computer, laptop of tablet
bestellen.
• De volgende bronnen mogen worden ingezet
om te verrekenen: bruto periodeloon (inclusief
compensatie-uren), bovenwettelijk verlof
(resterend saldo voorgaande jaren en opbouw
lopend jaar tot moment plaatsing bestelling),
vakantiegeld en eindejaarsuitkering.
• Er mag maximaal € 600,- voor deze bestelling
verrekend worden.
• Wanneer er voor meer dan € 600,- besteld wordt,
moet het resterende deel dat niet verrekend kan
worden, als netto bedrag ineens betaald worden door
de medewerker. Dit kan via iDEAL bij de bestelling.

• Wanneer er verrekend wordt via het bruto
periodeloon, dan mag dit in maximaal 13
perioden, tenzij de resterende looptijd van de
arbeidsovereenkomst korter is. Dan geldt het aantal
perioden dat de arbeidsovereenkomst nog duurt als
maximum aantal.
• Schade aan of diefstal van de computer, laptop
of tablet komen voor rekening en risico van de
medewerker

Spelregels Mobiele telefoon
• Een medewerker mag één keer per drie
kalenderjaren een mobiele telefoon (inclusief
abonnement) bestellen.
• De volgende bronnen mogen worden ingezet
om te verrekenen: bruto periodeloon (inclusief
compensatie-uren), bovenwettelijk verlof
(resterend saldo voorgaande jaren en opbouw
lopend jaar tot moment plaatsing bestelling),
vakantiegeld en eindejaarsuitkering.
• Er mag maximaal € 500,- bruto voor deze bestelling
verrekend worden.
• Wanneer er voor meer dan € 500,- bruto besteld
wordt, moet het resterende deel dat niet verrekend
kan worden, als netto bedrag ineens betaald
worden door de medewerker. Dit kan via iDEAL in
de webshop van Belsimpel.
• Wanneer er verrekend wordt via het bruto
periodeloon, dan mag dit in maximaal 13
perioden, tenzij de resterende looptijd van de
arbeidsovereenkomst korter is. Dan geldt het aantal
perioden dat de arbeidsovereenkomst nog duurt als
maximum aantal.
• Schade aan of diefstal van de mobiele telefoon
komt voor rekening en risico van de medewerker.

Spelregels Sportcontributie
• Deelname mag voor één vereniging/sportclub per
medewerker per kalenderjaar.
• De medewerker moet zelf lid zijn: dit moet worden
aangetoond aan de hand van een op naam van de
medewerker gestelde factuur en een betaalbewijs.
• De volgende bronnen mogen worden ingezet
om te verrekenen: bruto periodeloon (inclusief

compensatie-uren), bovenwettelijk verlof
(resterend saldo voorgaande jaren en opbouw
lopend jaar tot moment plaatsing bestelling),
vakantiegeld en eindejaarsuitkering.
• Er mag maximaal € 500,- bruto verrekend worden.
• Wanneer er verrekend wordt via het bruto
periodeloon, dan mag dit in maximaal 13
perioden, tenzij de resterende looptijd van de
arbeidsovereenkomst korter is. Dan geldt het aantal
perioden dat de arbeidsovereenkomst nog duurt als
maximum aantal.

Spelregels HelloFresh
• Deelname mag éénmaal per kalenderjaar.
• De volgende bronnen mogen worden ingezet
om te verrekenen: bruto periodeloon (inclusief
compensatie-uren), bovenwettelijk verlof
(resterend saldo voorgaande jaren en opbouw
lopend jaar tot moment plaatsing bestelling),
vakantiegeld en eindejaarsuitkering.
• Er mag maximaal € 500,- bruto verrekend worden.
• Wanneer er verrekend wordt via het bruto
periodeloon, dan mag dit in maximaal 13
perioden, tenzij de resterende looptijd van de
arbeidsovereenkomst korter is. Dan geldt het aantal
perioden dat de arbeidsovereenkomst nog duurt als
maximum aantal.
• HelloFresh werkt met vouchers en een flexibel
lidmaatschap. Wanneer de voucher volledig is
besteed wordt het volgende bedrag automatisch
afgeschreven van de bankrekening van de
medewerker, tenzij de medewerker zelf aangeeft
de box te willen pauzeren en/of het lidmaatschap
definitief te willen stopzetten.
• Als een voucher niet geheel wordt besteed blijft de
waarde staan. Een eventueel restbedrag kan dus
ook later besteed worden. De vouchers blijven twee
jaar geldig.
• De medewerker kan kiezen uit de volgende
bedragen voor het voucher: € 100,- € 200,- € 250,€ 350,- € 400- € 500,- .
• Ook medewerkers die al gebruik maken van
HelloFresh kunnen via FiscFree® een voucher met
belastingvoordeel kopen.

Spelregels Coolblue
• Er mag éénmaal per kalenderjaar een voucher
besteld worden.
• De volgende bronnen mogen worden ingezet
om te verrekenen: bruto periodeloon (inclusief
compensatie-uren), bovenwettelijk verlof
(resterend saldo voorgaande jaren en opbouw
lopend jaar tot moment plaatsing bestelling),
vakantiegeld en eindejaarsuitkering.
• Wanneer er verrekend wordt via het bruto
periodeloon, dan mag dit in maximaal 13
perioden, tenzij de resterende looptijd van de
arbeidsovereenkomst korter is. Dan geldt het aantal
perioden dat de arbeidsovereenkomst nog duurt als
maximum aantal.
• Er mag maximaal € 250,- bruto verrekend worden
bij Coolblue.
• De vouchers kunnen van 5 tot 250 euro besteld
worden en hebben een geldigheid van 1 jaar.
• Wanneer er voor meer dan € 250,00 besteld wordt,
moet er een deel netto betaald worden. Dit kan via
iDeal.

Spelregels BOL.com
• Er mag éénmaal per kalenderjaar een voucher
besteld worden.
• De volgende bronnen mogen worden ingezet
om te verrekenen: bruto periodeloon (inclusief
compensatie-uren), bovenwettelijk verlof
(resterend saldo voorgaande jaren en opbouw
lopend jaar tot moment plaatsing bestelling),
vakantiegeld en eindejaarsuitkering.
• Wanneer er verrekend wordt via het bruto

periodeloon, dan mag dit in maximaal 13
perioden, tenzij de resterende looptijd van de
arbeidsovereenkomst korter is. Dan geldt het aantal
perioden dat de arbeidsovereenkomst nog duurt als
maximum aantal.
• De vouchers kunnen in een veelvoud van 5 euro
worden besteld met een maximum van 250 euro en
hebben een geldigheid van 3 jaar.
• Wanneer er voor meer dan € 250,00 besteld wordt,
moet er een deel netto betaald worden. Dit kan via
iDeal.

Spelregels weekendje weg
• Er mag éénmaal per kalenderjaar een voucher
besteld worden.
• De volgende bronnen mogen worden ingezet
om te verrekenen: bruto periodeloon (inclusief
compensatie-uren), bovenwettelijk verlof
(resterend saldo voorgaande jaren en opbouw
lopend jaar tot moment plaatsing bestelling),
vakantiegeld en eindejaarsuitkering.
• Wanneer er verrekend wordt via het bruto
periodeloon, dan mag dit in maximaal 13
perioden, tenzij de resterende looptijd van de
arbeidsovereenkomst korter is. Dan geldt het aantal
perioden dat de arbeidsovereenkomst nog duurt als
maximum aantal.
• Er mag maximaal € 300,- bruto verrekend worden.
• Elk bedrag mag besteld worden met een maximum
van 300 euro. De vouchers blijven 3 jaar geldig.
• Wanneer er voor meer dan € 300,00 besteld wordt,
moet er een deel netto betaald worden. Dit kan via
iDeal.

