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In dit nummer:
Iedereen op
de hoogte!

In het Vlaamse Gewest hebt u nu recht op een belastingvermindering van 20% op de 169 eerst aangekochte dienstencheques per persoon. Ontdek hoe dit in zijn werk gaat, of u nu enkelvoudige gebruiker, een

Het volledige
beheer van de
Dienstencheques via uw
smartphone?

gezin of een persoon met weinig of geen inkomen bent.

Wij staan op
voor klaar.



Allerlei.
Geef uw afwezigheden tijdig
door aan onze
dienst!

De fiscale aftrek is van toepassing op de aangekochte dienstencheques en dus niet op de gebruikte dienstencheques.
Als gebruiker in het Vlaamse Gewest geniet u van:
een belastingvermindering van €1,80 per dienstencheque (op de 169 eerste dienstencheques gekocht per persoon per fiscaal jaar);



een dienstencheque van € 9,00 kost u dus in werkelijkheid nog € 7,20 na de belastingvermindering;



bent u gehuwd of samenwonend en woont u in het Vlaamse Gewest? Dan geniet u allebei dezelfde
belastingvermindering van € 1.80 per dienstencheque (op de 169 eerste dienstencheques die u elk
in eigen naam koopt). Daarvoor moeten u en uw partner elk een gebruikersnummer aanvragen bij
Sodexo. U kan hiervoor ook terecht bij ons op het kantoor.

Op 1 maart van elk jaar ontvangt u een fiscaal attest van Sodexo. U kan uw fiscaal attest ook downloaden
Een rookvrije
werkomgeving
voor onze
poetshulpen.

op uw Beveiligde Zone. Verder worden de bedragen op uw fiscaal attest automatisch ingevuld op uw Taxon-web belastingaangifte
Een belastingvermindering is in principe van toepassing op de belastingen die u verschuldigd bent. Hoe kan
u dan van een belastingvermindering genieten als u geen of te weinig belastingen betaalt? In dat geval
wordt de belastingvermindering geheel of gedeeltelijk omgezet in een terugbetaalbaar belastingkrediet. In
plaats van een belastingvermindering krijgt u dan het bedrag rechtstreeks op uw rekening gestort.
Om van deze terugbetaling te genieten, moet u het fiscaal attest van Sodexo bij uw belastingaangifte voegen. Als u geen belastingaangifte ontvangt, contacteer dan uw lokaal belastingkantoor.
Wil u meer info? Bel dan de FOD Financiën op 02/572.57.57 (normaal tarief).

Het volledige beheer van uw dienstencheques via uw smartphone? Dat kan vanaf
nu via de nieuwe mobiele applicatie ‘Dienstencheques Vlaanderen’. U kan via deze
app nu ook dienstencheques bestellen en dit via directe online betaling! Deze app
laat u toe om uw elektronische portefeuille te raadplegen, een terugbetaling aan te
vragen,… Via deze app kunt u alle aspecten m.b.t. uw prestaties en dienstencheques op een gebruiksvriendelijke manier beheren. Maakt u nog gebruik van de
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oude app van de Dienstencheques? Maak er dan werk van want deze app zal binnenkort definitief plaats maken voor de nieuwe. De boodschap is dus: schakel zo
snel mogelijk over!
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Wij zijn als onderneming actief in Beerse en omstreken. Ons

1. Makkelijk poetsen met een

uitgangspunt is simpel. Wij trachten op een kwaliteitsvolle ma-

uitschuifbare plumeau.

nier klanten te helpen bij hun huishoudelijke taken. Momenteel
hebben wij 426 werknemers in dienst. Wij zijn fier te mogen
zeggen dat u één van onze 2711 klanten bent. Een dynamisch
bedrijf is altijd op zoek naar nieuwe mensen. Kent u nog kandi-

2. Om hygiënische redenen wast
u best alle doekjes iedere week
uit!

daten die bij ons zouden willen werken of kent u nog mensen

3. Voorzie een aangename tem-

die een helpende hand in hun huishouden kunnen gebruiken,

peratuur voor uw poetshulp.

geef ons dan een seintje. Alvast bedankt voor het vertrouwen.
Ons team staat voor u klaar met raad en daad.

4. Voorzie een rustig plaatsje
voor uw huisdieren wanneer de
poetshulp komt en zet uw dieren

info@dcobeerse.be

eventueel apart.

Tel: 014/61 56 69

Wanneer uw poetshulp een poetsbeurt niet moet komen tijdens uw afwezigheid, gelieve dit dan tijdig schriftelijk te melden aan onze
dienst. Dit kan u doen via de verlofaanvragen of via mail: vakantie@dcobeerse.be
U houdt best rekening met de bepalingen in uw overeenkomst, hier wordt het als volgt omschreven:

•
•

alle afwezigheden dient u 5 werkdagen op voorhand schriftelijk via mail of attest door te geven;
jaarlijkse vakantie dient u het best in vóór 31/05.

Gelieve uw afmeldingen te beperken tot maximaal 4 keer per jaar.

“Laat uw
poetshulp
niet
in een koude

Dat roken slecht is voor de gezondheid weten we allemaal (#jouwhuismijnwerkplek). Sinds 1 januari 2006
hebben alle medewerkers op grond van een KB recht op een rookvrije werkplek. De wet van 2009, die in de
plaats kwam van dit KB heeft een aantal uitzonderingen. Zo is er een uitzondering voor privéwoningen, wat in
ons geval gevolgen kan hebben voor onze poetshulpen. Rokende klanten hebben een impact op de werkomgeving, niet alleen tijdens het roken zelf, maar ook daarna blijven in de omgevingslucht schadelijke stoffen
aanwezig, die onze poetshulpen passief inademen. Zo lopen onze poetshulpen een verhoogd risico op hart–
en vaatziekten en luchtwegenaandoeningen. Bovendien blijven deze giftige stoffen hangen in kleding, meubels
of op de vloer -> lang nadat de sigaret gedoofd is. Wij raden onze rokende klanten aan om toch rekening te
houden met onze poetshulpen en om te zorgen voor een gezonde werkplek door:

woning

•

niet te roken wanneer de poetshulp aanwezig is;

werken,

•

om zoveel mogelijk buiten te roken;

voorzie

•

om de woning te verluchten voordat de poetshulp aan de slag gaat;

•

om het verluchten van de woning toe te laten tijdens de poetsbeurt
d.w.z. de deur of venster op een kier open te laten staan.

een
aangename
temperatuur!”.

Wij zijn rookvrij u toch ook!
Nuttige adressen:
Vlaams instituut Gezond Leven (www.gezondleven.be);
Kom op tegen kanker (www.komoptegenkanker.be).

NIEUWSBRIEF

Indien u wenst te stoppen met roken, dan kan u beroep doen op een tabakoloog. Een overzicht vindt u op:
www.tabakologen.be of u kan terecht bij ‘Tabakstop’. Dit is een gratis telefoonlijn waar u terecht kan wanneer u wenst te stoppen met roken. U kan hen telefonisch bereiken op 0800/111 00, via Facebook of mail.
Meer info: www.tabakstop.be

