Aanvraagformulier
Bedrijfsgezondheidsbudget Livvit
Vul dit formulier in met blauwe of zwarte pen en in blokletters.
1 Gegevens aanvrager
Naam Hogeschool
Adres		
Postcode 		

Woonplaats

Naam contactpersoon
Telefoonnummer

E-mail

Datum aanvraag

-

-

Rekeningnummer

2 Projecten (graag kort en bondig)
Omschrijving project
			
Doel van het project
			
Omschrijving doelgroep
			
Duur en planning van het project
			
Verwachte meetbare resultaten
			

Financiële gegevens projecten (graag kort en bondig)
Begrote kosten
			
Begrote eigen bijdrage
			
N.B. Bij de aanvraag het projectplan en de begroting voegen.

3 Gezondheidsoplossing
Omschrijving gezondheidsoplossing

Doel van de gezondheidsoplossing

Financiële gegevens gezondheidsoplossing (graag kort en bondig)
Kosten gezondheidsoplossing		

N.B. Bij de aanvraag graag de inhoud van de interventie en de offerte van de zorgaanbieder voegen.

4 In te vullen door Zilveren Kruis
Datum

-

-

			

Datum

-

-

Salesmanager Verkoop Zilveren Kruis 						

Teamleider Werkgeversdesk Arbeidsgerelateerde zorg Zilveren Kruis

Handtekening						

Handtekening

							

Dit formulier opsturen naar uw Adviseur Gezond Ondernemen.
05328-2004

Ga verder op de volgende pagina

Uitleg bij aanvraagformulier
Bedrijfsgezondheidsbudget Livvit
Per hogeschool stelt Zilveren Kruis per kalenderjaar een bedrag beschikbaar om te besteden aan projecten of gezondheidsoplossingen op het gebied van arbeidsgerelateerde zorg. Dit kan zijn voor een groep medewerkers of een individu. Het beschikbare bedrag bestaat uit 20% van de betaalde premie over het betreffende jaar. Dit noemen we Bedrijfsgezondheidsbudget
Het Bedrijfsgezondheidsbudget kan gebruikt worden voor:

1. Projecten
Het gaat om projecten op het gebied van arbeidsgerelateerde zorg die de gezondheid van de medewerkers stimuleren, verzuim
voorkomen of ervoor zorgen dat medewerkers bij ziekte weer snel aan het werk kunnen. Een project wordt actief bekend gemaakt binnen de eigen media waarbij een brug tussen Zilveren Kruis en klant wordt gemaakt. Zilveren Kruis wordt op de hoogte
gehouden van de resultaten van het de projecten.

2. Gezondheidsoplossingen arbeidsgerelateerde zorg
Het gaat hierbij om gezondheidsoplossingen op het gebied van arbeidsgerelateerde zorg anders dan die zijn opgenomen in het
pakket Livvit. Of als aanvulling op niet volledig vergoede gezondheidsoplossingen van eigen zorgaanbieders.

Algemeen
• De projecten of gezondheidsoplossingen worden voor 100% vergoed tot het besteedbare bedrag.
• De projecten of gezondheidsoplossingen moeten vooraf afgestemd worden met de Adviseur Gezond Ondernemen.
Dit kan met behulp van dit Aanvraagformulier Bedrijfsgezondheidsbudget Livvit.
• De projecten of gezondheidsoplossingen dienen in het betreffende kalenderjaar te hebben plaats te vinden.

Betaling
De betaling geschiedt achteraf op basis van een ingevuld declaratieformulier en ingediende declaraties.
N.B. annuleringskosten kunnen niet in rekening worden gebracht.
U kan 20% van de totale jaarpremie die u betaalt voor Livvit, gebruiken voor het Bedrijfsgezondheidsbudget. Dit budget kan worden besteed aan preventieve en arbeidsgerelateerde zorgprojecten of diensten voor uw werknemers (individueel of per groep).

Voorwaarden
1 De diensten of zorgprojecten moeten de gezondheid of het welzijn van de werknemer direct ten goede komen.
2 De besteding moet worden afgestemd en goedgekeurd door de Adviseur Gezond Ondernemen.
3 	Het niet gebruikte deel van het budget komt te vervallen per 31 december. Diensten of zorgprojecten aangevraagd voor
1 januari, kunnen doorlopen tot maximaal 31 maart.
4 De besteding moet voldoen aan het arboplan van de hogeschool om in aanmerking te komen voor een arbovrijstelling.
Wat wij niet vergoeden
Wij vergoeden niet de kosten van:
• Kosten naar aanleiding van Wet- en regelgeving (zoals een RI&E, PMO);
• Re-integratie activiteiten 2e spoor;
• Investeringen in gebouwen;
• Aanschaf inrichting kantoor, fitnessruimte;
• Huurkosten (bv fietskluizen);
• Contributies of lidmaatschappen van hobby’s of sporten;
• Uurloon interne medewerkers;
• Aanschaf cadeaubonnen of andere vormen van presentjes;
• Kosten die indirect aan het zorgproject gerelateerd zijn, zoals gemaakte kosten voor vergaderingen en vervoerskosten.

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met het privacystatement (www.zilverenkruis.nl/Paginas/Privacy.aspx)
van Zilveren Kruis. Hierin leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en welke rechten u heeft.

