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Voordelen werknemer

•  Vrije keuze in merk en type fiets

•  Fiscaal voordeel tot 40% t.o.v. koop

•  All-in service, onderhoud en verzekering

•  Optie tot koop na 36 maanden

•  Vast laag maandtarief via brutoloon
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Goed nieuws! Oude tijden herleven nu de ‘fiets van de zaak’ terug is. In een nieuw jasje, wel te

verstaan. Geen omslachtige werkkostenregeling (WKR), maar een heldere wetgeving die iedereen

blij maakt. De werkgever én de werknemer. Een fiets van de zaak aanbieden is dankzij de nieuwe

wetgeving duidelijk en eenvoudig. Hoe werkt dat dan?

Hoe werkt dat dan?

•  Je werkgever gaat het leasecontract aan en stelt de fiets ter beschikking aan jou als werknemer;

•  Jij betaalt 7% bijtelling over de waarde van de fiets, net als bij de auto.;

•  Jij betaalt altijd de 7% bijtelling, ook indien de volledige kosten voor eigen rekening zijn;

•   Jij kan de leasekosten betalen door het vrijwillig uitruilen van brutoloon, de zogeheten 

“Cafetaria-regeling”;

•   Voor de dagen waarop je met de leasefiets naar werk komt mag geen kilometervergoeding meer 

ontvangen worden. Voor de overige dagen, die je met ander vervoer dan de leasefiets komt, 

blijft de reguliere reiskostenvergoeding van kracht

Lease a Bike is onderdeel van mobiliteitsaanbieder Pon. Onder deze vlag zijn wij uitgegroeid tot de grootste leasefietsaanbieder 

in Europa, actief in drie landen. De afgelopen jaren hebben meer dan 2.500 bedrijven zich aangemeld waarbij wij ruim 100.000 

werknemers op de fiets hebben gezet.

Wet- en regelgeving: 7% bijtelling

...de gemiddelde 

woon-werk afstand 

in NL slechts 15 

kilometer is?

Wist je dat...
...wanneer je op de 

fiets naar het werk 

gaat, je 1-2 dagen 

minder ziek bent 

per jaar?

...regelmatig fietsen 

leidt tot hogere 

productiviteit op 

de werkvloer?

...één fiets, in plaats 

van een auto, even-

veel CO2 bespaart 

als drie keer vliegen 

naar Parijs?
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Netto
maandprijs

€ 90,73
Voordeelwerknemer€ 1.290

Koop

Nieuwprijs

€ 4.390

Service en verzekering

over 36 maanden

€ 824,59

Totale investering

€ 5.215

Lease a Bike

Totale leaseprijs inclusief

service en verzekering

€ 3.266,12

Overname  

na 36 maanden

€ 659

Totale investering

€ 3.925

*  Bovenstaande prijzen geven een indicatie van de kosten gehanteerd a.d.h.v. bruto maandloon € 3.000. Aan deze berekeningen kunnen geen rechten worden 
ontleend. Indien jouw werkgever de reiskosten of een extra vergoeding bijdraagt, is jouw voordeel nog groter. Bereken dit op www.lease-a-bike.nl/ calculator

*  Bovenstaande prijzen geven een indicatie van de kosten gehanteerd a.d.h.v. bruto maandloon € 3.000. Aan deze berekeningen kunnen geen rechten worden 
ontleend. Indien jouw werkgever de reiskosten of een extra vergoeding bijdraagt, is jouw voordeel nog groter. Bereken dit op www.lease-a-bike.nl/calculator

Voordeel werknemer€ 1.512

Netto
maandprijs

€ 69,59
Netto

maandprijs

€ 96,52
Voordeel werknemer€ 1.051

Koop

Nieuwprijs

€ 3.299

Service en verzekering

over 36 maanden

€ 751,85

Totale investering

€ 4.051

Lease a Bike

Totale leaseprijs inclusief

service en verzekering

€ 2.505,29

Overname na  

36 maanden

€ 495

Totale investering

€ 3.000

Koop

Nieuwprijs

€ 4.199

Service en verzekering

over 36 maanden

€ 1.417,81

Totale investering

€ 5.617

Lease a Bike

Totale leaseprijs inclusief

service en verzekering

€ 3.474,80

Overname  

na 36 maanden

€ 630

Totale investering

€ 4.105

Netto
maandprijs

€ 54,31
Voordeelwerknemer€ 885

Koop

Nieuwprijs

€ 2.494

Service en verzekering

over 36 maanden

€ 720,05

Totale investering

€ 3.214

Lease a Bike

Totale leaseprijs inclusief

service en verzekering

€ 1.955,04

Overname na  

36 maanden

€ 374

Totale investering

€ 2.329
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Jij bent hier Digitale aanmelding plus 
goedkeuring bedrijf

1000+ Lease a Bike- 
dealers. Kijk in de 
locator

Lekke band?
Altijd 24/7  
pechhulp

Geen zorgen over  
grote beurt dankzij  

all-in onderhoudspakket

Goede deal!

Overname van de  
fiets tegen 15%

Maandelijks vast  
laag tarief vanuit  
je brutoloon

Roadmap 
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Wist je dat 
Lease a Bike 
al meer dan 

100.000 fietsen 
op de weg heeft?

Pakketten
Service en onderhoud

Standaard zijn alle Lease a Bike-fietsen all risk verzekerd. Eigen risico bij diefstal € 0 en bij schade € 25.

Basis Standaard Premium Speedpedelecs

Tot € 100 per jaar

vergoed

Niet i.c.m.

e-bikes

Tot € 150 per jaar

vergoed

Alle typen

fietsen

Volledig ontzorgd

Niet i.c.m.

racefietsen, MTB’s,

en bakfietsen

Tot € 300 per jaar

vergoed

Alleen

Speedpedelecs

Incl. WA-verzekering

Meest gekozen
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Een leasefiets rijden
In 4 simpele stappen

Hoe werkt Lease a Bike voor werknemers?

Je ontvangt een  

e-mail met  

toestemming

Je kiest jouw

leasefiets bij een

dealer naar keuze

Je gaat digitaal

akkoord met de

voorwaarden van

jouw werkgever

Je fietst meteen  

de dealer uit
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Meest gestelde werknemersvragen
Wat indien ik eerder uit dienst ga?

Werkgever (WG) en werknemer (WN) sluiten onderling een addendum af 

op de bestaande arbeidsovereenkomst. Lease a Bike levert hiervoor een 

format aan waarin afspraken worden vastgelegd bij voortijdige beëindiging 

van de WN, zoals dat WN bij (vrijwillige) uitdiensttreding verplicht is om de 

resterende leasetermijnen netto af te betalen. In deze constructie betaalt 

de WG altijd eerst de resterende leasetermijnen aan de leasemaatschappij, 

welke hij vervolgens netto verhaalt bij WN. Hierbij is het ook mogelijk voor 

WN om de fiets over te nemen, waarbij het overnamebedrag wordt verre-

kend met de resterende leasetermijnen.

Indien een werkgever deze voorwaarde niet opneemt biedt Lease a Bike drie 

andere opties om het risico voor de werkgever tot een minimum te beperken:

1  WG krijgt de optie om de resterende leasetermijnen af te betalen  

(zonder service en verzekering kosten);

2  WG vindt een andere WN die het bestaande leasecontract overneemt;

3  WG kan maximaal 4% van de actieve leasecontracten kosteloos en 

boetevrij inleveren bij de leasemaatschappij.

Welke verplichting ga ik aan?

Indien je kiest voor een leasefiets ga je een overeenkomst aan gedurende 

36 maanden. Er wordt maandelijks een vast bedrag van je (bruto)loon 

ingehouden ter betaling van de fiets. Aan het eind van de overeenkomst  

heb je de eerste optie om de fiets over te nemen tegen circa 15% van  

de originele aanschafwaarde.

Wat houdt het all in servicepakket in?

Alle contracten die via Lease a Bike worden afgesloten zijn  standaard 

voorzien van all-risk verzekering. Het eigen risico is bij diefstal € 0 en bij 

schade € 25. Verder ben je altijd voorzien van 24/7 pechhulp onderweg. 

Tevens kan je kiezen uit drie onderhoudspakketten:

1  Basis: Dekt tot €100 aan reparaties en onderhoud per jaar

2  Standaard: Dekt tot €150 aan reparaties en onderhoud per jaar

3  Premium: Dekt alle reparaties en onderhoud zonder limiet

Ben ik eigenaar van de fiets?

Nee, gedurende de gehele leaseperiode is de leasemaatschappij eigenaar 

van de fiets. Als werknemer krijg je na 36 maanden wel de eerste optie tot 

overname. De hoogte van de overnameprijs omvangt circa 15% van de 

originele aanschafwaarde (consumentenadviesprijs)

Ik ben overtuigd, wat moet ik doen?

Vul het online aanmeldformulier in van je werkgever en na goedkeuring  

kan jij binnen no time je fiets uitzoeken!

Kies uit meer dan 50 merken
Bij één van de ruim 200 aangesloten fietsenwinkels!KIES UIT MEER DAN 50 MERKEN

BIJ EEN VAN DE RUIM 200 AANGESLOTEN FIETSENWINKELS!
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Maarten Autolease
Wormerhoek 5-7
2905 TX Capelle aan den IJssel
+31 10 459 94 75

www.lease-a-bike.nlLease a Bike is een merknaam van Bike Mobility Service B.V.
Bike Mobility Services B.V. is een dochteronderneming van Pon.

info@maartenautolease.nl
www.maartenautolease.nl


