
 

 

 

Speciaal voor werknemers van Symbio  

FiscFree®: kopen met gemiddeld 40% belastingvoordeel 
 

Een nieuwe (elektrische) fiets, voordelig fitnessen of wil je toch liever een computer of een tablet? 

Als medewerker van Symbio kun je vanaf heden deze producten heel voordelig aanschaffen in 

FiscFree®. Voor een nieuw (elektrisch) fietspakket van € 1.000 betaal je dan slechts € 600*. Het 

fietspakket bestaat uit in ieder geval een fiets, plus eventueel een fietsverzekering en/of Nationale 

Fietsbonnen. Voor een fitnessabonnement betaal je bijvoorbeeld niet € 40 maar slechts € 24* per 

maand. En voor een nieuwe laptop betaal je geen € 500 maar slechts € 300*.  

Bekijk onze film en maak snel een account aan!  

 

Account aanmaken 

Je kunt op twee manieren een account aanmaken: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie? 

Wil jij ook super voordelig een product aanschaffen? Maak dan snel  

een account aan en kijk met hoeveel voordeel jij een product kunt  

aanschaffen! Heb je hulp nodig bij het aanmaken van jouw account?  

Op werkdagen van 9.00 uur – 17.00 uur is de helpdesk van FiscFree®  

bereikbaar op telefoonnummer (0513) 43 30 57.  

 

 

Let op: Heb je een lopend fitnessabonnement via Bedrijfsfitness Nederland en wil je een bestelling plaatsen, 

neem dan contact op met de Helpdesk van FiscFree® (0513 – 433057) om je account te activeren. 
 

Via een link 

• Klik op deze link: https://applicatie.fiscfree.nl/aanmelden/bmmmlthppkhrfnlncnhrfjmlnrhkdltd 

• Vul alle gegevens in. 

• Je ontvangt een e-mail ter bevestiging van jouw persoonlijke account. 

• Log in op www.fiscfree.nl via ‘Login’ en kies ‘Medewerker’, je kunt nu een product naar keuze bestellen. 

 

Via www.fiscfree.nl 

• Ga naar www.fiscfree.nl, klik op ‘Login’ en kies ‘Medewerker’ (rechtsboven in het scherm). 

• Klik op ‘account aanmaken’, het projectnummer is 872261. Vul alle gegevens in. 

• Je ontvangt een e-mail ter bevestiging van jouw persoonlijke account. 

• Log in op www.fiscfree.nl via ‘Login’ en kies ‘Medewerker’, je kunt nu een product naar keuze bestellen. 

Let op: Maak je account aan en log in via je PC of laptop. Zo ervaar je het beste gebruikersgemak. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Op5dUpxZ_Dk
http://www.fiscfree.nl/
http://www.fiscfree.nl/


Algemene spelregels (gelden voor alle aangeboden arbeidsvoorwaarden via
FiscFree)

Medewerkers met een arbeidsovereenkomst mogen deelnemen.
Medewerkers met een loonbeslag zijn uitgesloten van deelname.

Spelregels Fiets
Deelname is één keer per drie jaar toegestaan.
Het fietspakket bestaat uit een fiets, eventueel een fietsverzekering en/of Nationale Fietsbonnen. De medewerker mag zelf het
fietspakket samenstellen.
De volgende bronnen mogen ingezet worden om het bedrag bruto te verrekenen: Vakantiegeld, Eindejaarsuitkering.
Voor deze bestelling mag er maximaal € 1.000,00 bruto verrekend worden.
Wanneer er voor meer dan € 1.000,00 aan de totale fietsbestelling besteed wordt, moet er een deel netto betaald worden. Dit kan
op de volgende manier(en): iDeal (betaling rechtstreeks aan Fiscfree)

Spelregels Computers / tablets
Deelname is één keer per drie jaar toegestaan.
De volgende bronnen mogen ingezet worden om het bedrag bruto te verrekenen: Vakantiegeld, Eindejaarsuitkering.
Voor deze bestelling mag er maximaal € 500,00 bruto verrekend worden.
Wanneer er voor meer dan € 500,00 besteld wordt, moet er een deel netto betaald worden. Dit kan op de volgende manier(en):
iDeal (betaling rechtstreeks aan Fiscfree).

Spelregels Fitness
Deelname is (half)jaarlijks toegestaan.
De volgende bronnen mogen ingezet worden om het bedrag bruto te verrekenen: Brutoloon.
Wanneer er een fitnessabonnement verrekend wordt via het brutoloon, gebeurt dit altijd in evenveel maanden als de looptijd van
het fitnessabonnement. 
Er is geen maximum gesteld aan het verrekenbare bedrag. De aanvraag mag altijd in het geheel verrekend worden.
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