
 
 
 

Speciaal voor werknemers van Samen tussen Amstel en IJ, Stichting voor 
Openbaar Primair Onderwijs (STAIJ) 
FiscFree®: kopen met maximaal 52% belastingvoordeel 
 
 
Een nieuwe fiets  aanschaffen? Vanaf vrijdag 1 april a.s. kunt u als medewerker van  
Samen tussen Amstel en IJ, Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs (STAIJ) 
met FiscFree® dit product heel voordelig aanschaffen. Ook het afsluiten van een fietsverzekering en 
het aanschaffen van Nationale Fietsbonnen behoort tot de mogelijkheden. Voor een fietspakket van 
€ 1000,- betaalt u nu € 480,-*. Maak snel een account aan en kijk wat u met maximaal 52% 
belastingvoordeel kunt aanschaffen!  
 
Account aanmaken 
U kunt op twee manieren een account aanmaken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meer informatie? 
Wilt u ook super voordelig een fietspakket  aanschaffen? Maak dan snel een account aan en kijk met 
hoeveel voordeel u een product kunt aanschaffen! Heeft u hulp nodig bij het aanmaken van uw 
account?  Op werkdagen van 09.00 uur – 17.00 uur is de helpdesk van FiscFree® bereikbaar op 
telefoonnummer (0513) 43 30 57.  
 
 
 

Via een link 
• Klik op deze link: https://applicatie.fiscfree.nl/aanmelden/jhkgggmqmcslkqffrbpttbgthldppfdf 
• Vul alle gevraagde gegevens in. 
• U ontvangt een e-mail ter bevestiging van uw persoonlijke account. 
• Log in op www.fiscfree.nl via ‘login werknemer’, u kunt nu een product naar keuze bestellen. 

 
Via www.fiscfree.nl 

• Ga naar www.fiscfree.nl en klik op ‘login werknemer’ (rechtsboven in het scherm). 
• Klik op ‘account aanmaken’, het projectnummer is 472279. Vul alle gevraagde gegevens in. 
• U ontvangt een e-mail ter bevestiging van uw persoonlijke account. 
• Log in op www.fiscfree.nl via ‘login werknemer’, u kunt nu een product naar keuze bestellen. 
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