
             

 
 

Aanvraagformulier bedrijfsfitness  

 
Naam:  
Voornamen:  
Adres:  
Woonplaats:  
 
verklaart gebruik te willen maken van de regeling bedrijfsfitness. 
 
De aanvrager zet een van de volgende bron(nen) in:  

• eindejaarsuitkering  

• extra eindejaarsuitkering o.o.p. 
 

Aanvrager wenst de volgende bron(nen) in te zetten: 
……………………………………………………………………  
 
 
Gelijktijdig met deze aanvraag overlegt aanvrager de op zijn naam gestelde, originele rekening van de 
sportschool in bij het bestuursbureau. Op deze rekening mogen alleen de kosten staan van conditie- 
of krachttraining van de aanvrager zelf, dan wel uit de rekening moet duidelijk blijken welke kosten 
betrekking hebben op conditie- of krachttraining van de aanvrager.  
Indien de werknemer geen rekening heeft ontvangen van de sportschool levert hij/zij betaalbewijzen in 
van de betaalde contributie en laat men dit formulier ondertekenen en voorzien van een 
bedrijfsstempel bij de sportschool . 
 
De aanvraag en de rekening over een kalenderjaar moeten zijn ingediend vóór 1 december van het 
desbetreffende jaar.  Aanvragen die later binnenkomen, kunnen niet meer in behandeling worden 
genomen.  
 
Aanvrager verklaart nota te hebben genomen van de voorwaarden inzake bedrijfsfitness, zoals 
vermeld op de volgende bladzijde. 
 
Aanvrager verklaart dat, indien bij controle door de belastingdienst blijkt, dat niet voldaan is aan de ter 
zake gestelde fiscale voorschriften een eventuele naheffing – inclusief rente en boete – voor zijn 
rekening komt.  
 
Datum aanvraag:   ………………………………………………………………………… 
 
Handtekening aanvrager:  ………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
Als werkgever van de heer/mevrouw ……………………………………...verklaart de werkgever dat 
aanvrager aan de voorwaarden voor gebruikmaking van deze regeling voldoet en (een afschrift van) 
de bewijsstukken te hebben ontvangen en deze, dan wel en afschrift ervan, bij de loonadministratie te 
bewaren.  
 
 
Handtekening bevoegd gezag:  
 
Datum:  

 

 

 

 

 

Ondergetekende : …………………………………………………………… 

Verklaart namens sportschool:………………………………………………. 

dat (naam)……………………………………………………………………. 

 

gedurende het kalenderjaar ……… gebruik heeft gemaakt van conditie- of krachttraining. 

De kosten hiervoor bedroegen € ………………… 

 

 

Handtekening:     bedrijfsstempel: 

 

 

 

 

 

Omschrijving bedrijfsfitness/voorwaarden om van de regeling gebruik te kunnen maken 

 

 
Om van deze fiscale voordelen gebruik te kunnen maken, geldt een aantal regels en voorwaarden.  

 

• Bent u het hele jaar in dienst van de Onderwijsgroep Amersfoort, dan komt van de rekening 

van de sportschool maximaal € 200,-- voor verrekening in aanmerking. Bent u korter in dienst, 

dan geldt dit naar rato van het aantal maanden dat u in dienst bent van de Onderwijsgroep 

Amersfoort. 

 

• Onder bedrijfsfitness wordt verstaan conditie- of krachttraining. Dit betekent dat 

lichaamsbeweging, die het karakter heeft van recreatie, vrijetijdsbesteding of naar aard ervan 

een persoonlijke aangelegenheid is, NIET in aanmerking komt voor de regeling. Zo worden 

bijvoorbeeld sporten als zwemmen, racketsporten en dergelijke niet gezien als bedrijfsfitness. 

  
• De fiscale voordelen gelden uitsluitend voor het persoonlijk abonnement van de werknemer, 

die in dienst is bij Onderwijsgroep, dus niet voor familieleden (die dus niet in dienst zijn van 

de Onderwijsgroep). 

 


