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OVERZICHT
• Onze Service Desk in Brussel voortaan op afspraak

• Raadpleeg uw dossier online via ‘E-Service’

• Verzeker u van een comfortabel pensioen met het 

Vrij Aanvullend Pensioen

• Maaltijdcheques: ook voor zelfstandige 

bedrijfsleiders

• Bent u zelf goed genoeg verzekerd?

VERZEKER U VAN EEN 
COMFORTABEL PENSIOEN MET HET VRIJ 
AANVULLEND PENSIOEN
Kies voor het interessantste product

Betaalt u liever minder sociale bijdragen en belastingen? En 

krijgt u later graag meer pensioen? Natuurlijk. Daarom is een  

Vrij Aanvullend Pensioen de beste oplossing. 

Bovendien geniet u van een uitstekend rendement: in 2014 bracht 

onze Secure-formule 2,60% en onze Crest-formule 3% op. 

Met Partena Compass en VIAXIS profiteert u van de beste 
voorwaarden op de markt

• Tot €1.000 gewaarborgd inkomen per maand bij 

arbeidsongeschiktheid

• €750 per maand extra bij ernstige ziekte

• Bij moederschap: u ontvangt €100 voor elke nieuwgeborene

• Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

• Een overlijdensdekking voor uw nabestaanden

En u kunt nog meer met een Vrij Aanvullend Pensioen

• Een pensioenkapitaal samenstellen dat onmisbaar is om 

uw koopkracht te behouden na uw pensionering

• Een fors belastingvoordeel krijgen, want de fiscus 

beschouwt uw bijdragen als beroepskosten

• Een proactieve service krijgen: verandert uw sociaal 

statuut? Verandert uw inkomen? Dan passen we meteen uw 

bijdragen en waarborgen aan

Vraag vandaag nog uw persoonlijke offerte aan

Bel Mevr. Lieve Heimst op 

• 02 629 78 00

• Of stuur een mailtje naar: info@viaxis.be 

• Of surf naar www.viaxis.be

ONZE SERVICE DESK IN 
BRUSSEL VOORTAAN OP 
AFSPRAAK
Voor specifieke informatie over uw dossier of om 
een afspraak te maken, kunt u ons bereiken :

• op 02 549 74 90 

• via BRU_1NL@partena.be

Wilt u ons per brief bereiken?  

Dat kan, via ons nieuwe postadres: 

Partena Compass • Postbus 21000 • 1000 Brussel

Opgelet, het adres van onze maatschappelijke zetel is dan weer 
veranderd naar: 

Kartuizersstraat 45 • 1000 Brussel

RAADPLEEG UW DOSSIER 
ONLINE VIA ‘E-SERVICE’
Uw formulieren liever zelf afdrukken? Dat kan via ons digitaal 
platform ‘E-Service’: 
 

• Surf naar www.partena-professional.be

• Klik rechts op ‘E-Service voor zelfstandigen’

• Log in met uw eID of elektronische vreemdelingenkaart

Win tijd: volg uw dossiergegevens online op

• uw rekeningoverzicht

• uw fiscaal attest

• uw loopbaanattest

• uw vervaldagbericht

• uw sociale bijdragen berekenen

• ...

Meer informatie over uw dossier ?

U kan terecht bij uw consulent via onze rubriek ‘Contacteer ons’ 
op onze website www.partena-professional.be.



MAALTIJDCHEQUES: OOK VOOR ZELFSTANDIGE BEDRIJFSLEIDERS
In ons fiscaal recht behoren zelfstandige bedrijfsleiders tot een afzonderlijke categorie van belastingplichtigen. Wat niet 
wegneemt dat ook u kunt genieten van maaltijdcheques en de fiscale vrijstelling daarvan. Zo kunt u in vergelijking met een 
loonsverhoging tot 56% besparen.

• Voor maaltijdcheques moet € 1,09 per cheque worden ingehouden op het nettoloon 

• De zichtwaarde van de cheques is aftrekbaar als beroepskost voor een bedrag van € 1 per toegekende cheque 

• De factuur voor Sodexo’s dienstprestatie kunt u volledig als beroepskost aftrekken

Opgelet: wanneer u uw klanten regelmatig op restaurant uitnodigt en uw bedrijf deze kosten vergoedt via een onkostenvergoeding, 
kan dit als een dubbel gebruik gezien worden en bijgevolg gesanctioneerd. Wees dus voorzichtig.

Er gelden eveneens een aantal toekenningsvoorwaarden

• Voor ecocheques: kijk op www.sodexobenefits.be

• Voor maaltijdcheques: www.elektronischemaaltijdcheque.be

Op beide web sites vindt u ook alle andere voordelen.

VINGER AAN DE POLS

Partena Compass vindt een vlotte klantencommunicatie en 
moderne dienstverlening erg belangrijk.
Bezorg ons uw e-mailadres via compass@partena.be, dan 
kunnen wij u op milieuvriendelijke wijze steeds actuele informatie 
sturen.


