
jouw keuze in wellness & vitaliteit 

  
WellVit B.V.  
De Eendracht 4  
1483 HB  De Rijp  
The Netherlands  
 
T +31 (0)299 406 324 
E info@wellvit.nl 
I www.wellvit.nl 
 
Rabobank nr. 1450 09 122 
KvK nr. 37148600  
BTW nr.   NL 820458363 B01  
 
 
 
  

Vitale en betrokken 
medewerkers!
Hou dat vast…met WellVit

Dat vitale en energieke medewerkers een  

gunstig effect hebben op je bedrijfsresultaat, 

hoeven we je uiteraard niet te vertellen.  

Maar hoe hou je je medewerkers vitaal?  

Laat WellVit je van dienst zijn! 

WellVit BV
De Eendracht 4
1483 HB  De Rijp
tel. 0299 406 324
info@wellvit.nl
www.wellvit.nl

Over WellVit

WellVit, hét wellness- en vitaliteitsplatform van Nederland, 
biedt een uniek en uitgebreid pakket voor bedrijven en 
organisaties die medewerkers vitaal willen houden. Een 
onderscheidend, hoogwaardig, landelijk dekkend aanbod  
op het gebied van bewegen, beauty, ontspannen, vitaliteit 
en persoonlijke ontwikkeling. 

Onderzoek toont aan dat het loont om daarin te investeren. 
Vitale medewerkers maken immers een vitale organisatie. 
WellVit weet wat medewerkers willen. Een manier om je 
als bedrijf te profileren en door een externe verwerking en 
beheer, eenvoudig inzetbaar.

Het concept is eenvoudig toepasbaar. De verwerking en het 
beheer vinden extern plaats, kortom als werkgever heb je 
er geen omkijken naar.



Vitaliteit met keuzevrijheid

WellVit is het eerste online-platform 
voor wellness en vitaliteit dat zich spe-
cifiek richt op de individuele  
werknemer, via de werkgever. Met 
WellVit bied je een volledig landelijk 
dekkend pakket, ondersteund door 
een structureel budget of actiematige 
vouchers. Medewerkers maken zelf 
een gemotiveerde keuze voor bijvoor-
beeld een fitnessprogramma in een 
sportcentrum naar keuze, een intro-
ductieles yoga of een cursus stoppen 
met roken.

Reageer nu

Met WellVit bied je je medewerkers een uniek 
keuzepakket, waarmee je je als werkgever  
direct onderscheidt. Je bindt je werknemers 
aan je bedrijf en draagt bovendien actief bij 
aan een energieke, positieve werksfeer.  
We vertellen je er graag meer over als je  
ons belt op 0299 40 63 24 of online het  
contactformulier invult.  

Aanbieding  

Maak nu een afspraak voor een  

persoonlijke toelichting of presentatie 

bij jouw bedrijf en ontvang de eerste 

voucher van 25 euro van ons cadeau.
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