
Geniet van een voordelig eindejaar!
Kerstmis en Nieuwjaar staan weer voor de deur. Zoek je leuke uitstapjes met

de kids, een origineel cadeau voor je partner of een nieuwe outfit voor jezelf? Surf als de 
bliksem naar jouw nieuwe Benefits at Work platform, waar je kortingsbonnen en

promocodes kan vinden voor tal van winkels, webshops, hotels, pretparken,... 

Ben je al geregistreerd op de Benefits at Work website? Fantastisch, dan heb je toegang tot 
een bijzonder voordelenplatform waar iedereen echt blij van wordt. 

Ben je nog niet aangemeld op de Benefits at Work website? Verzilver vandaag nog leuke 
kortingen en registreer gratis op het platform in minder dan 2 minuten. Surf naar 
https://zbroeselare.benefitsatwork.be en vul je zakelijk e-mailadres 

(@zbroeselare.be) of je persoonlijk e-mailadres en registratiecode zbbenefits2018 in. 
Check nadien zeker je mailbox, want je ontvangt een activatiecode waarmee je kan inloggen. 

Wij wensen je alvast heel veel kortingsplezier!

1 2 Log in met je gekende gegevens.
Nog niet geregistreerd? Maak dan 
snel een account aan met je zakelijk 
e-mailadres (@zbroeselare.be) of 
je persoonlijk e-mailadres en 
registratiecode zbbenefits2018.

Om te koppelen: geef jouw 
platformnaam 
„ZB ROESELARE“ in
of scan de QR-code.

Download de corporate benefits 
app in de Google Play Store of de 
Apple iOS App Store.
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Nu ook beschikbaar als app!
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platformnaam
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Download de corporate benefits 
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Hoe koppelen?

Eenvoudige login
Directe toegang tot de 
voordelen. Je kan het    

platform openen in 1 klik, 
inloggen niet meer nodig.

Pushmeldingen
Je ontvangt meldingen 

over je favoriete kortingen, 
bijvoorbeeld wanneer 

deze bijna aflopen.

In jouw buurt
Je krijgt altijd een handig 

overzicht van leuke         
aanbiedingen in jouw 
buurt of op locatie.

Altijd beschikbaar
Profiteer ook onderweg 

en zonder internetverbin-
ding van jouw opgeslagen 

kortingsbonnen.

Je kan nu nog eenvoudiger gebruik maken van jouw Benefits at Work voordelen. Of je nu 
thuis bent of onderweg, met de corporate benefits app heb je jouw kortingsbonnen 

en promocodes altijd op zak! 

De app werd ontwikkeld voor mobiel gebruik (vanaf Android 5.0 en iOS 8.0).
Opgelet: de instellingen voor pushmeldingen kunnen enkel in de app worden aangepast.


