Vitaal werken bij St. Akkoord!
Fit met Korting: korting op sporten, ook voor gezinsleden

Beste medewerk(st)er,
Stichting Akkoord vindt het van groot belang dat medewerkers gezond zijn en blijven. Om die reden
is, in samenwerking met benVitaal, een uniek aanbod gedaan aan jou en je gezinsleden ter
stimulering van je vitaliteit:
Fit met korting
Gezonde mensen voelen zich vitaler, hebben meer uithoudingsvermogen, minder last van stress en
een betere weerstand. Gezond leven is meer dan regelmatig sporten en minder eten. benVitaal
helpt je bij het verbeteren van je gezondheid en leefstijl.
Als Fit met Korting-lid kun je voordeel op een abonnement ontvangen. Daarnaast geniet je van een
korting op het inschrijfgeld die kan oplopen tot 100%.
Welke aanbieders doen mee?
Een netwerk van vitaliteitgerelateerde aanbieders doet jou als medewerker van Stichting Akkoord en
aan je partner een interessante aanbieding. Zo kun je op dit moment al terecht bij een uitgebreid
netwerk aan fitnesscentra. In de toekomst zullen hier nog meer vitaliteitgerelateerde producten,
mentale ontspanning en voedingsadvies worden aangeboden. Maandelijks nemen nieuwe
aanbieders deel. Bezoek daarom regelmatig de website voor het actuele aanbod.
Ook Fit met Korting?
Wil je ook gebruik maken van fit met korting? Meld je dan online aan en start met het bevorderen
van jouw vitaliteit tegen een aansprekend voordeel. Nadat je je online hebt aangemeld ontvang je
per email bericht wanneer je kunt starten. Ben je al lid? Ook dan kun je profiteren van het voordeel,
je huidig abonnement wordt automatisch beëindigd en je start een nieuw abonnement met
voordeel. Ook informeert fit met korting de aanbieder. Je betaalt het abonnementsgeld aan
benVitaal en benVitaal draagt zorg voor alle communicatieve en administratieve processen.
Dus: wordt Fit met Korting!
Check online de aanbiedingen en meld je aan: www.fitmetkorting.nl/stakkoord
Bij eventuele vragen of onduidelijkheden kun je gerust contact opnemen met benVitaal of stel je
vraag per mail.
Met vitale groet,
Namens benVitaal
team Fit met Korting
t. 043 – 306 8066
fitmetkorting@benvitaal.nl

