Deelnameformulier Fietsplan
Dit deelnameformulier is een bijlage bij de aanvulling akte van benoeming/aanstelling.
Ondergetekende (geboortenaam)

:

Adres en woonplaats

:

Werkzaam bij

:

wil deelnemen aan het Fietsplan.
Ik verklaar hierbij dat ik de fiets gebruik voor meer dan de helft van het aantal dagen dat tussen
woning en werk wordt gereisd en dat ik in de afgelopen 3 jaar geen gebruik heb gemaakt van
deze regeling.
Aanschafbedrag fiets :
€
(maximaal € 750,--)
Graag een originele of gewaarmerkte kopie van de, op naam en voorletters gestelde
aankoopbon bijsluiten.
In het kader van de fiscale regeling ziet ondergetekende af, tot het hierboven genoemde bedrag
is verrekend, van de vakantie-uitkering.
Het is ondergetekende bekend dat verlaging van het bruto salaris invloed heeft op diverse
regelingen en uitkeringen. Indien blijkt dat u ten onrechte aan de regeling heeft deelgenomen zal
het ontvangen voordeel op u worden verhaald.

Handtekening aanvrager

:

Plaats en datum

:

Ondertekening namens de werkgever: ondergetekende verklaart hierbij dat aanvrager voor meer
dan de helft van de werkdagen gebruik maakt van de fiets:

Handtekening Bestuurder

:

Plaats en datum

:

september 2016

Toelichting bij het Fietsplan
1. De fiets wordt voor meer dan de helft van het aantal werkdagen gebruikt voor het woonwerkverkeer. Indien u de fiets gebruikt om naar het station, bushalte of naar een
carpoolplaats te gaan is dat ook onderdeel van het woon-werkverkeer.
2. Van de aan te schaffen fiets komt € 750,-- voor vergoeding (inclusief accessoires) in
aanmerking. Inruil van de fiets is niet mogelijk. De fiets moet worden gekocht bij een bedrijf
dat is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
3. Deelname is mogelijk 1 x per 3 kalenderjaren.
4. Deelname staat open voor medewerkers die aaneengesloten langer dan 1 jaar in dienst
zijn bij Stichting Penta.
5. Er dient een originele of een door het bestuur gewaarmerkte kopie van de op naam (naam
en voorletters) van de werknemer gestelde aankoopbon met duidelijke vermelding van de
aanschafdatum te worden overlegd. Daarnaast dient een kopie betaalbewijs, bestaande
uit een pinbon en/of kopie bankafschrift, te worden toegevoegd.
6. Het afzien van incidentele bruto salarisonderdelen zoals de vakantie-uitkering,
eindejaarsuitkering OOP en de algemene eindejaarsuitkering, heeft geen gevolgen voor
aanspraken pensioen, jubileumgratificatie of doorbetaling salaris tijdens
ziekte/zwangerschap. Het kan wel gevolgen hebben voor de hoogte van een uitkering na
ontslag en ongeschiktheiduitkeringen na ontslag, voor zover er sprake is geweest van
deelname aan deze regeling in de referteperiode.
7. Alle aanvragen betreffende het fietsplan dienen binnen twee maanden na aanschafdatum
fiets, doch uiterlijk vóór 1 mei van het desbetreffende kalenderjaar (c.q. na
aankoopdatum), bij de werkgever ingediend te zijn. De werkgever behoudt zich het recht
voor om na deze termijn een werknemer uit te sluiten van deelname.
8. Het verrekenen van de kosten voor de aanschaf van alleen een nieuwe (reserve)
fietsaccu/fietsbatterij t.b.v. een elektrische fiets wordt ook beschouwd als deelname aan
deze regeling, hierop zijn alle voorgaande voorwaarden van toepassing. Deelname is
mogelijk 1x per 3 kalenderjaren.

september 2016

