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We zijn verheugd om 
onze samenwerking 
met Monizze aan te 
kondigen!  
Monizze is de enige 100% Belgische onderneming die 
maaltijd-, eco-, cadeau- en sport- & cultuurcheques uit-
reikt... Alles is eenvoudig, alles is digitaal.

Om daad bij woord te voegen, hebben we besloten exclusief met Monizze samen 
te werken om onze klanten te laten profiteren van hun uitstekende diensten.

We hebben ze gekozen omdat:

Heb je interesse? 
Laat ons uw cheques bij Monizze beheren door het onderstaande formulier in te vullen. Wij regelen alles voor u. 

Voor meer informatie over hun verschillende producten, lees 
de achterkant van dit document.

Ze een vaste én duurzame 
prijszetting bieden 

Ze een responsieve 
klantendienst zonder 

wachtmuziek en een vaste 
contactpersoon onder hun 

deskundigen hebben. 

Monizze zorgt voor een 
volledige ontlasting voor 

de zaakvoerder en/of 
HR-afdeling (inclusief de 
overstap naar Monizze) 

De Monizze app 
gemakkelijk in gebruik is.

Hun nieuwe Monizze Dealzz 
platform kortingen biedt 

om de koopkracht van uw 
cheques te maximaliseren. 

















Voornaam:     Achternaam:  

Emailadres:    Telefoonnummer:  

Bedrijfsnaam:    Bedrijfsnummer:  

 Handtekening voor akkoord:  

Door te ondertekenen ga ik ermee akkoord dat mijn cheques zullen worden beheerd door Monizze

https://dealzz.monizze.be
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De Monizze producten: 
De maaltijdcheques: 

De cadeaucheques: 

De ecocheques: 

Sport- en cultuurcheques: Activ’: 

  Een uitgebreid acceptatienetwerk

  57% besparing in vergelijking met een gelijkwaardige 
salarisverhoging

  De maaltijdcheque is voor 100% vrijgesteld van sociale 
lasten

  Profiteer van een fiscale aftrek van € 2 per 
maaltijdcheque

  Verbeter de levenskwaliteit van uw werknemers en 
verhoog hun prestaties op het werk

  Verhoog de koopkracht van uw werknemers

  De maaltijdcheques zijn een doeltreffend instrument ter 
bestrijding van het absenteïsme (1 maaltijdcheque per 
werkelijk gewerkte dag)

  Trakteer uw werknemers op een speciale gelegenheid met 
cadeaucheques 

  Gebruik de cadeaucheque voor aankopen in het volledige 
acceptatienetwerk van Monizze. 

  Bespaar tot 65% in vergelijking met een gelijkwaardige 
betaling. 

  De cadeaubon is voor 100% vrijgesteld van sociale lasten. 

  Voor de meeste gelegenheden is de cadeaucheque 100% 
aftrekbaar. 

  Moedig uw werknemers aan om milieuvriendelijker 
gedrag aan te nemen en zich in te zetten voor duurzame 
ontwikkeling. 

  De ecocheque is bestemd voor de aankoop van producten 
en diensten van ecologische oorsprong. 

  Bespaar 53% vergeleken met een gelijkwaardige 
salarisverhoging. 

  De ecocheque is voor 100% vrijgesteld van sociale lasten. 

  Activ’ is een digitaal platform voor het boeken van sport- en 
culturele activiteiten. 

  Activ’ biedt ook een reeks cursussen voor kinderen aan. 

  Een werknemer met een actieve levensstijl is 12% 
productiever en 27% minder ziek dan een sedentaire 
werknemer. 

  Activ’ is geldig gedurende 15 maanden, van 1 juli van het 
lopende jaar tot 30 september van het volgende jaar. 

  Profiteer van een besparing van 53% ten opzichte van een 
vergelijkbare vergoeding. 

  Activ’ is voor 100% vrijgesteld van sociale lasten.

Voor meer informatie, raadpleeg 
hun gids over maaltijdcheques.
Download het .pdf

Voor meer informatie, raadpleeg 
hun gids over cadeaucheques.
Download het .pdf

Voor meer informatie, raadpleeg 
hun gids over ecocheques.
Download het .pdf

Voor meer informatie, 
raadpleeg hun Activ’ gids.
Download het .pdf

https://www.monizze.be/content/uploads/2021/12/Monizze_StarterPack_Meal_Nl.pdf
https://www.monizze.be/content/uploads/2022/01/Starterpack-Gift-NL-Full-size-1.pdf
https://www.monizze.be/content/uploads/2022/01/Monizze-Starterpack-ECO-NL.pdf
https://www.monizze.be/content/uploads/2022/06/Monizze_SarterPack_Activ_Nl.pdf
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