
FAQ’S 
 
Ik weet niet zeker of mijn werkgever is aangesloten bij Bedrijfsfitness Nederland. Kan ik dat 
checken?  
Ja, dat kan! Ga hiervoor naar www.startweken.nl en vul de werkgevercheck in. Je hebt direct het 
antwoord in jouw mailbox.  
 
Stel, mijn werkgever is niet aangesloten. Hoe tip ik mijn werkgever? 
Dat kan via het tipformulier op www.startweken.nl. Bedrijfsfitness Nederland neemt vrijblijvend 
contact op met jouw werkgever. Je tip is voldoende om mee te dingen naar de prijzen.  
 
Ik wil graag bedrijfsfitnessen, maar pas na de actieperiode. Kan ik dan alsnog meedoen aan de 
actie? 
Ja, dat kan zeker. Het maakt niet uit dat jouw abonnement pas na 31 maart 2023 start. Zolang jij je 
tijdens de actieperiode (alvast) aanmeldt, doe je mee aan de actie.  
 
Krijg ik een bevestiging dat ik deelneem aan de actie? 
Ja, je ontvangt een bevestiging per e-mail. 
 
Als ik een collega tip, moet hij dan lid worden? 
Nee, jouw collega is niet verplicht om lid te worden. Met jouw tip inspireer je jouw collega om lekker 
te bewegen via de bedrijfsfitnessregeling. Jouw tip is voldoende om mee te dingen naar de prijzen. Je 
kan je tip versturen via www.mijnfitnessplan.nl Je logt in met de inlogcode van jouw werkgever.  
 
Als ik 2 collega’s tip, heb ik dan 2x kans op een prijs? 
Ja, de Bedrijfsfitness Startweken kan je zien als een loterij waarbij mooie prijzen te winnen zijn. Voor 
elke tip ontvang je één lot. Je kan met maximaal 3 tiploten meespelen. Wil je toch meer dan 3 
collega’s tippen? Dat mag natuurlijk. Hier staan alleen geen extra loten meer tegenover (wel meer 
fitte collega’s!).   
 
Welke informatie ontvangt mijn collega?  
Jouw collega wordt gewezen op de actie en de bedrijfsfitnessregeling van jullie werkgever. Voordat jij 
je tip verstuurt, kan je op www.mijnfitnessplan.nl zien hoe de mail aan jouw collega eruit ziet.  
 
Waar gebruiken jullie het e-mailadres van mijn collega voor? 
Bedrijfsfitness Nederland informeert jouw collega eenmalig over de actie en onze 
bedrijfsfitnessregeling. Daarna wordt het e-mailadres verwijderd.   
 
Wanneer worden de prijswinnaars bekend gemaakt?  
De prijswinnaars worden in april 2023 bekend gemaakt op www.startweken.nl en via de sociale 
kanalen van Bedrijfsfitness Nederland.   
 
Hoe word ik op de hoogte gesteld als ik de prijs win? 
Je wordt persoonlijk op de hoogte gebracht door jouw werkgever of door Bedrijfsfitness Nederland 
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