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DIENSTENCHEQUES

1. De prijs
Vanaf 1 januari 2014 stijgt de aankoopprijs van een dienstencheque van € 8,50 naar 
€ 9 voor de eerste 400 aangekochte dienstencheques en van € 9,50 naar € 10 voor de 
volgende 100 dienstencheques. Voor een gezin betekent dit dat 800 dienstencheques 
kunnen aangekocht worden aan € 9 en 200 dienstencheques aan € 10. 

2. De geldigheidsduur
De dienstencheques die aangekocht of omgeruild worden tussen 1 september 2013 en 
31 december 2013 zullen geldig zijn tot en met 30 april 2014. Dit betekent dat deze 
dienstencheques tot 30 april 2014 gebruikt, omgeruild of terugbetaald kunnen worden.

3. De fi scale a� rekbaarheid
Vanaf 1 juli 2013 is het maximale bedrag, dat fi scaal a� rekbaar is voor dienstencheques, 
beperkt tot € 1380 per persoon en per jaar. 

Wettelijke basis: Koninklijk besluit van 17 augustus 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betre� ende de 
dienstencheques, BS 26 augustus 2013. Wet van 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen, BS van 1 augustus 2013.

DE VERANDERINGEN ZIJN:

  Geef uw bestelling door voor 20 
december 2013
 Betalingen voor dienstencheques aan het huidige 
tarief moeten voor 31/12/2013 op de rekening 
van Sodexo toekomen.

  Let er op dat u de betaling correct uitvoert
Alleen de betalingen die de gestructureerde 
mededeling correct vermelden (het 
gebruikersnummer) en met een correct 
bedrag (een veelvoud van de waarde van een 
dienstencheque) zijn geldig als bestelling voor 
dienstencheques.

   Wijzig het bedrag van uw volgende 
bestellingen van dienstencheques.
Een betaling moet minimaal € 90 bedragen 
(10 dienstencheques).

  Ga de geldigheidsduur van uw 
dienstencheques na. 
Dienstencheques gekocht of omgeruild tussen 
1 september 2013 en 31 december 2013 
hebben een beperkte geldigheid tot en met 
30 april 2014.

PRAKTISCHE RAAD: 

Voor 20 december 2013 Vanaf 1 januari 2014

Om u te helpen, raden wij u aan te gaan kijken op uw beveiligde website (www.dienstencheques.sodexo.be). 
« De berekeningsmodule» zal u stap voor stap begeleiden bij uw bestelling.



WAAROM NIET TE VEEL DIENSTENCHEQUES AAN € 8,50 
BESTELLEN VOOR 31/12/2013?

ELKE, DIE VORIG JAAR TE VEEL

DIENSTENCHEQUES AANKOCHT, GETUIGT:

"Eind 2012 dacht ik er goed aan te doen een grote 

reserve aan te leggen van dienstencheques, vooraleer 

de prijs veranderde. Ik heb ze niet tijdig kunnen 

gebruiken en ik ben vergeten ze om te ruilen. Ik heb 

€ 150 verloren, het bedrag van de 20 resterende 

dienstencheques! Het heeft tot niets geleid dat ik er 

meer besteld heb en ik heb veel geld verloren. Maar er 

is niets aan te doen. De wet is de wet."

  U loopt het risico:

•  uw dienstencheques niet te kunnen gebruiken voor 30 april 2014 en daardoor geld te verliezen,

•  bijkomende kosten te betalen voor de terugbetaling / omruiling van de teveel aangekochte  
dienstencheques, 

•  het maximale bedrag te overschrijden waarvoor u een fi scale aft rek krijgt (max. € 1380 per persoon 
en per jaar vanaf 1 juli 2013).en per jaar vanaf 1 juli 2013).

WILT U MEER WETEN?

Hebt u nog vragen over het systeem van de dienstencheques?
Alle nuttige informatie is ter beschikking op http://www.dienstencheques-rva.be

ONZE CONTACTGEGEVENS 

Sodexo Benefi ts & Rewards Services
Cel dienstencheques
Charles Lemairestraat, 1
1160 Brussel


