
Mail VPCB leden 
 

Beste Clublid, 

Het einde van 2021 nadert en 2022 komt in zicht. Dit betekent terugblikken en evaluaties op afspraken 
met bedrijven en verenigingen, waaronder VPCB, Vereniging Personeel Chemische bedrijven. 
 
De huidige kortingsafspraak met VPCB vervalt per 1 januari 2022 en wij bieden u hierbij een 5-tal 
opties om een vervolg te geven aan uw lidmaatschap, namelijk; 
 
Optie 1: Als VPCB lid aanmelden voor sporten met korting via benVitaal fit met korting (korting 
tot 11%) 
Ga naar de website van VPCB – klik boven in de balk op voordeel – kies fitness 
Klik op BenVitaal voordeel.pdf. Vervolgens kunt u zich aanmelden via www.fitmetkorting.nl/vpcb. 
U kiest uw huidige abonnement. Deze partij hanteert een nieuwe looptijd.  
Via Fit met korting is geen mogelijkheid voor een DUO lidmaatschap. 
 
Optie 2: Uw werkgever is aangesloten bij Stichting ODS ( zie overzicht van aangesloten werkgevers 
in de bijlage) 
U kunt zich dan bij Stichting ODS aanmelden voor een nieuw lidmaatschap bij onze Club. U kiest 
hetzelfde abonnement dat u nu heeft. Voor de prijzen verwijzen wij u naar Stichting ODS. Deze partij 
hanteert een nieuwe looptijd. 
 
Optie 3: Indien u geen actie onderneemt wordt uw huidige lidmaatschap automatisch voortgezet 
zonder nieuwe looptijd, echter de huidige VPCB korting vervalt per 1 januari 2022.  
 
Optie 4: Vraag een Benefitspas aan via www.bene-fits.nl en ontvang hiermee 10% korting op uw 
lidmaatschap. Voordeel: geen nieuwe looptijd.  
Kiest u voor deze optie, maak dan een afspraak met een van  onze Infomedewerkers Michael, Dario 
of Jens, om dit vóór 01-12-2021 in orde te maken.  
 
Optie 5: Voor leden met een DUO lidmaatschap met VPCB korting, die een DUO lidmaatschap 
wensen te behouden, adviseren wij u eveneens om een Benefitspas aan te vragen via  
www.bene-fits.nl om in aanmerking te komen voor 10% korting op uw DUO lidmaatschap. Voordeel: 
geen nieuwe looptijd. LET OP: Indien u en uw DUO partner niet op hetzelfde huisadres wonen 
dienen beide personen een Benefitspas aan te vragen. 
Kiest u voor deze optie, maak dan een afspraak met een van  onze Infomedewerkers Michael, Dario 
of Jens, om dit vóór 01-12-2021 in orde te maken.  
 
 
LET OP: U hoeft niet te reageren op deze mail indien u zich vóór 1-12-2021 heeft aangemeld bij 
Stichting ODS of benVitaal Fit met Korting met ingang van 1-1-2021. Wij ontvangen automatisch 
uw keuze van ODS of Fit met Korting en zetten uw lidmaatschap om. 
 
Mocht u naar aanleiding van deze mail nog vragen hebben dan horen wij dit uiteraard graag 
per e-mail (info@vouershof.nl). 
 
Hopelijk tot snel weer in de Club! 
 
Met vriendelijke en sportieve groet, 
 
Team Health & Sports Club Vouershof 
 
 
 


