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Verwen uw werknemers
& klanten met een uniek
geschenk

Een TUKADOO is niet de alledaagse cadeaubon die
u geeft. Integendeel zelfs. Bij TUKADOO streven
we naar de ultieme beleving voor uw werknemers
en klanten. Zo geeft u als bedrijf niet een bon
cadeau, maar een gepersonaliseerd geschenk.
Uw werknemers kunnen de TUKADOO verzilveren
bij meer dan 700 lokale en nationale handelaars
verspreid over heel België.
Het voordeel voor u? U hoeft uw hoofd niet te breken
over wat uw werknemers en klanten leuk zouden
vinden als geschenkje. Met TUKADOO kiezen ze
gewoon lekker zelf!

Waarom kiezen voor TUKADOO?
Een TUKADOO is een geschenk als nooit tevoren.
We maken komaf met frustraties die komen kijken bij
de klassieke cadeaubon. Onze missie is om aan de
ene kant u op een eenvoudige manier een geschenk
te laten geven aan uw klanten en medewerkers.
Aan de andere kant streven we naar een unieke

1. De meest persoonlijke cadeaubon
Dankzij de gebruiksvriendelijke personaliseringstool hebt u met
een paar kliks een eigen cadeaubon gecreëerd.

•

Gebruik uw bedrijfskleuren voor uw TUKADOO. U kan
een TUKADOO volledig naar uw hand zetten. Bij de

beleving waarbij de ontvanger een aangename

TUKADOOkaart en TUKADOOsje zelfs zowel de binnenkant

gebruikservaring heeft.

•
•

als de buitenkant.
Voeg leuke teamfoto’s toe of geef uw bedrijfslogo een
plaatsje.
Schrijf een persoonlijk tekstje.

Zijn uw dagen te kort om uw TUKADOO’s te personaliseren?
Geef ons een seintje en wij maken uw gepersonaliseerde
TUKADOO’s klaar.
P.S. De pluimen op de hoed zijn voor u.

😉
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vrije tijd

schoonheid en welzijn
2. Gebruiksvriendelijk voor uw
werknemers
Gebruiksgemak primeert bij TUKADOO. We nemen
al het ongemak van een klassieke cadeaubon weg,

restaurants

waardoor een TUKADOO een heugelijk cadeau is om
te ontvangen.
Uw werknemer of klant hoeft zich niet te registreren
op tukadoo.be. Daarnaast dient er ook geen code
ingegeven te worden om de TUKADOO te activeren.

mode

Uw werknemer of klant kan zijn / haar TUKADOO
onmiddellijk verzilveren bij één of meerdere van
onze partners. Dit kan zowel online als offline.

hotels en B&B’s
3. Verademende mix aan
partners & webshops
Wekelijks breidt ons netwerk van partners &
webshops uit. Momenteel kan u met uw TUKADOO
terecht bij meer dan 700 lokale en nationale
handelaars over heel België.

elektro en
multimedia

Hierbij focussen we ons op een aantrekkelijke mix
in aanbod. Uw werknemers en klanten kunnen hun
TUKADOO gebruiken voor tal van producten en
diensten. Er is voor elk wat wils.

wonen en interieur
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Haal fiscaal uw slag thuis
Het geven van personeels- en relatiegeschenken biedt zowel fiscale als emotionele voordelen.
Dankzij het geven van geschenken versterkt u de band met uw personeel en klanten. Vandaag
de dag is het opbouwen van duurzame relaties van onschatbare waarde voor uw onderneming.

Personeelsgeschenken
Als werkgever zijn er verschillende gelegenheden waarop

ANCIËNNITEIT

u een geschenk mag geven aan uw werknemers die

Op twee momenten in de loopbaan van uw medewerker

sociaal en fiscaal gunstig zijn. De gelegenheden die we

is het toegestaan om als werkgever een geschenk te

hieronder beschrijven voor het geven van een geschenk

geven ter ere van een jubileum. Die momenten vinden

zijn (grotendeels) vrij van belastingen, maar gelimiteerd

plaats op 25 & 35 jaar dienst van uw personeelslid.

tot een bepaald bedrag.

•

Bij 25 jaar dienst is het toegestaan om maximum
één bruto maandwedde van de werknemer of één

SINTERKLAAS, KERSTMIS, NIEUWJAAR &
VERJAARDAG
Per jaar en per medewerker mag u een geschenk
geven ter waarde van €40 voor de gelegenheden van
Sinterklaas, Kerstmis, Nieuwjaar & verjaardag (in
totaliteit dus niet per gelegenheid). Per kind ten laste,
mag er €40 toegevoegd worden aan dit bedrag.

keer de gemiddelde bruto maandwedde in de

•

onderneming cadeau te geven.
Bij 35 jaar dienst ligt dit maximum op twee bruto
maandweddes van de werknemer of twee keer de
gemiddelde bruto maandwedde in de onderneming.

OFFICIËLE EERVOLLE ONDERSCHEIDING
Krijgt een medewerker van u een eervolle onderscheiding

De voorwaarde van dit type geschenk is dat iedereen

uitgereikt buiten uw onderneming? Dan kan u hem /

binnen het bedrijf dit ontvangt. Het is met andere

haar een TUKADOO geven met een maximum waarde

woorden een collectief geschenk.

van €120.

HUWELIJK / WETTELIJK SAMENWONEN

Denk bij officiële eervolle onderscheiding aan een

Gaat een medewerker van u trouwen of wettelijk

ereteken, decoratie, laureaat van de arbeid,...

samenwonen met zijn / haar partner, dan mag u als
werkgever een TUKADOO cadeau geven ter waarde van

BIJZONDERE GELEGENHEDEN

€245.

Daarnaast mag u tot €50 aan geschenken geven
per werknemer voor speciale gelegenheden. Denk

PENSIOEN

bijvoorbeeld aan de verjaardag van uw onderneming.

Wanneer één van uw medewerkers op pensioen gaat,

Let wel op, dit is niet aftrekbaar voor u als werkgever.

mag u hem / haar een geschenk geven tot €40 per
volledig dienstjaar, met een minimum van €120 en een
maximum van €1.000.
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Fiscale aftrekbaarheid
werkgever
Nieuwjaar

100% tot €40 / werknemer per jaar
+ €40 per kind ten laste

Kerstmis

100% tot €40 / werknemer per jaar
+ €40 per kind ten laste

Sinterklaas

100% tot €40 / werknemer per jaar
+ €40 per kind ten laste

Verjaardag

100% tot €40 / werknemer per jaar

Officiële eervolle
onderscheiding

100% tot €120 / werknemer per jaar

Huwelijk of wettelijk
samenwonen

100% tot €245 / werknemer per jaar

25 jaar anciënniteit

100% tot max 1 x bruto maandwedde

35 jaar anciënniteit

100% tot max 2 x bruto maandwedde

Pensioen en
brugpensioen

100% tot €40 / dienstjaar
min €120 / max €1000

Fiscale vrijstelling
werknemer

Sociale vrijstelling
werknemer

Voorbeeldsituatie van geschenken die u
kan geven als werkgever
Eén van uw medewerkers is wettelijk gaan samenwonen met
zijn / haar partner en heeft 3 kinderen ten laste.
Het management heeft ook beslist om een collectief geschenk
te geven voor Kerstmis en Nieuwjaar.
Laten we even kijken naar het maximumbedrag dat de
werkgever mag uitgeven aan deze werknemer om het fiscaal
gunstig te houden:

•
•

€40 + €120 (3 kinderen * €40) = €160 voor Kerstmis en
Nieuwjaar.
€245 voor het wettelijk samenwonen.

Totaal: €405 is het maximumbedrag dat u als werkgever
mag geven in deze situatie.
We bespreken graag samen met u wat de mogelijkheden
zijn voor uw onderneming. Op die manier geeft u een
memorabel geschenk aan uw werknemers dat fiscaal
gunstig is voor u.
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Relatiegeschenken

Bedank uw klanten. Het is dankzij hen dat uw

Geeft u een relatiegeschenk van meer dan €125 / jaar,

onderneming draait. Het kost u minder tijd en geld om

dan is het 100% fiscaal aftrekbaar als u een fiscaal fiche

uw huidige klanten te verwennen, dan het voor u winnen

281.50 op naam van uw klant laat opstellen. De fiscus

van prospects.

beschouwt uw geschenk dan als een voordeel van alle
aard.

U mag uw TUKADOO voor 50% in mindering te brengen
van uw belastbaar beroepsinkomen als de TUKADOO
een waarde heeft van €125 of minder.

TUKADOO’s voor ieders plezier
De TUKADOO-magie start bij het type geschenk dat u kiest voor uw werknemers en klanten.
Zowel onze online als offline TUKADOO’s zet u volledig naar eigen hand.

e-TUKADOO
Verstuur een gepersonaliseerde
cadeaubon per mail. Binnen de
3 minuten in de mailbox van de
ontvanger of zelf af te drukken.
Eenvoudiger wordt het niet.

TUKADOOsje
Wilt u de ultieme beleving tot aan de voordeur
van de ontvanger brengen? Kies dan voor een
TUKADOOsje. Net zoals bij de e-TUKADOO en
TUKADOOkaart is het volledig te personaliseren.

TUKADOOkaart
Verstuur een TUKADOO op naar
uw medewerkers of klanten met
een gepersonaliseerde kaart. De
cadeaubon zelf komt in het handige
formaat van een bankkaart.
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