
BodyRelax 
- giv din krop en chance… 

BEHANDLINGSORDNINGER

�
Hos Bodyrelax har vi udviklet en yderst god og fleksible ordning for virksomhedsbehandling. 

Vi indretter ordningen efter jeres ønske. 
Med mindre andet er aftalt, finder behandlingerne sted hos kunden. 

Brugeren medbringer blot et stort badehåndklæde til at ligge på, 
samt et mindre håndklæde til kroppen. 

Inkluderet i prisen er et brugervenligt online bookingsystem, samt dag-til dag overvågning af status 
på bookingen, som typisk fører til en udnyttelsesgrad på den enkelte ordning på tæt ved 100 %. 

Nem online booking
Man booker online, og vi følger bookingerne på dag til dag basis, således at 

vi sikrer den bedste udnyttelse af ressourcerne. 
Før første behandlingsproces, sender vi en vejledning til bookingsystemet, 

samt praktiske oplysninger til de tilmeldte brugere. 

Vælg af behandler

Valget af behandler er en vigtig del af ordningen. Der kan være stor forskel 
på om brugeren har brug for en massør, akupunktør, fysioterapeut ell.lign. 
Vi vælger, sammen med kunden, den behandlingsordning der vil gøre jeres 
ordning til en succes. Sammen med jeres kontaktperson, følger vi løbende 

op på det, og tilpasser hvor der er brug for det. 

Opfølgning
Ved de 1-årige aftaler, udsender vi et spørgeskema to gange, for at 

kontrollere tilfredsheden og den oplevede kvalitet. Dette sker ca halvvejs i 
forløbet, samt 1 måned før den 1-årige aftales udløb. Resultaterne 
sammenskrives og vidersendes til kontaktpersonen i virksomheden. 
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Raske og sunde medarbejdere = færre sygedage  
= større effektivitet = økonomisk fornuft 

Investér i økonomisk fornuft med en behandlingsordning 
for jeres medarbejdere.

http://www.bodyrelax.dk
mailto:lucas@bodyrelax.dk


BodyRelax 
- giv din krop en chance… 

Uddannede behandlere 

Alle vores behandlere er uddannet indenfor den type behandling, som de udfører. De har alle 
kendskab til kroppens anatomi og fysiologi. 

 

Behandlingstyper 
Forskellige mennesker har forskellige behov. Derfor er det essentielt at vælge netop den type 
behandling, som er til størst gavn for både medarbejderen og virksomheden. 
Vi lytter til jeres ønsker, og rådgiver jer således at I får den optimale udbytte ud af Jeres 
behandlingsordning. Der tilbydes forskellige behandlingstyper, som massage, zoneterapi, fysioterapi, 
akupunktur, osv. 

ØKONOMI 
Sammen vælger vi den fremgangsmåde, der bedst kan integreres i virksomhedens daglige drift og 

økonomi. De 3 mest brugte modeller, som vi har bedst erfaringer med, er flg.: 

*Medarbejderen kan afregne på 2 måder: 

100 % firmabetalt

Massageordningerne fungerer som personalepleje og er dermed 
fradragsberettigede for virksomheden. 

Virksomheden beslutter intern hvor mange behandlinger den enkelte 
medarbejder må booke hver måned. 

Delvis firmabetalt; Betalingen fordeles mellem medarbejderen* og virksomheden. 

100 % 
medarbejder betalt

Medarbejderen* betaler selv for hele behandlingen. 

Kontant Medarbejderen betaler kontant hos behandleren 

Klippekort**

Den enkelte medarbejder køber et klippekort på enten 12, 20, 24 eller 48 
behandlinger. 

En klippekortsordning kan med fordel oprettes som en 
bruttoløntræksordning med skattefordel. I dette tilfælde skal ordningen, 

ifg. SKAT’s regler, køres i intervaller på 12 måneder. 
Medarbejderen trækkes månedligt med 1/12 af prisen for et klippekort. 
Virksomheden lægger ud for medarbejdernes indkøb, og sørger derefter 

selv for at trække den enkelte medarbejder i løn for det givne beløb.  
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1707704&vId=0&search=07-148751  
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