Aanvulling op de Arbeidsovereenkomst
(Deze overeenkomst is een ‘aanvullende arbeidsovereenkomst’ inzake deelname aan het Fietsplan en is
onlosmakelijk verbonden aan het ingevulde en ondertekende Fietsformulier)

De ondergetekenden:

Stichting Akkoord! PO

, hierna te noemen werkgever, en
, hierna te noemen werknemer,
overwegende dat werknemer op meer dan de helft van het aantal werkdagen dat werknemer pleegt te
reizen in het kader van het woon-werkverkeer gebruik maakt van de fiets, komen het volgende overeen:

Artikel 1
Werknemer schaft een ‘fietspakket’ aan, bestaande uit een fiets, de mogelijkheid om een driejarige
allriskverzekering waarvan de werkgever € 149,- vergoed af te sluiten en € 82,- (per kalenderjaar) om
accessoires voor aan te schaffen, zoals omschreven in het Fietsformulier. Werknemer wordt hierdoor
zowel juridisch als economisch eigenaar van de fiets.

Artikel 2
In ruil voor het door werkgever aan werknemer fiscaalvrij verstrekte fietspakket gaat werknemer
akkoord met het afzien van (een deel van) één brutoloonbestanddelen, te wetende : vakantietoeslag of
eindejaarsuitkering.
De fiscale mogelijkheden zijn van toepassing tot maximaal € 749 van de prijs van de fiets (incl. BTW).
Derhalve dient de totale brutoloonwaarde van de brutoloonbestanddelen waarvan werknemer afstand
doet gelijk te zijn aan de projectprijs van het fietspakket (prijs fiets tot € 749 + eventuele
verzekeringspremie € 149,- + eventuele € 82,-).

Aanschaf Fiets
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+

+
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€
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Artikel 3
Werknemer verklaart op de hoogte te zijn van onderstaande gevolgen, ook uitgelegd in artikel 7 van
Fietsplan Akkoord, die kunnen optreden als gevolg van toepassing van deze aanvullende
arbeidsovereenkomst:
- verlaging van de premie- en uitkeringsgrondslag in het kader van sociale verzekeringswetten als
WIA en WW;
- verlaging van het inkomen in het kader van inkomensafhankelijke toeslagen als de zorgtoeslag,
huurtoeslag en tegemoetkoming studiekosten.

Artikel 4
Werknemer verklaart de fiets gedurende ten minste drie kalenderjaren voor meer dan de helft van het
aantal dagen dat werknemer naar het werk gaat te gebruiken voor (een deel van) het woon-werktraject,
waarbij het traject wordt afgelegd
tussen
(startplaats en -adres)
en
(eindbestemming en -adres),
waarbij de enkele reisafstand ________________ kilometer bedraagt.

Artikel 5
Alle noodzakelijke reparaties aan de fiets die niet onder de garantie- en/of verzekeringsbepalingen
vallen, zijn voor rekening van werknemer.

Artikel 6
Als de werknemer binnen een periode van drie kalenderjaren na verstrekking van het fietspakket uit
dienst treedt, het fietspakket geheel of ten dele aan derden verkoopt, verpandt of anderszins in
zekerheid geeft of stopt met fietsen, zal werknemer dit direct melden aan werkgever.
Indien deelname aan het Fietsplan voortijdig wordt beëindigd en de ruil, zoals genoemd in artikel 2,
nog niet geheel heeft plaats gevonden, is werknemer aan werkgever een bedrag verschuldigd ter
grootte van het restantbedrag. In dat geval worden de resterende termijnen door werkgever verrekend
met het nettoloon van werknemer.
Werknemer vrijwaart werkgever tegen aanspraken van derden voortvloeiend uit of verband houdend
met het gebruik van de fiets met toebehoren.

Aldus is opgemaakt en ondertekend te

, ___ / ___ / _____ (datum)

Handtekening :………………………

Werknemer :…………………………
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