
Great minds
lease a bike

De fiets van de zaak is terug in een nieuw, nog voordeliger, jasje. 

En jouw werkgever doet mee! Nieuwe wetgeving maakt het  

mogelijk om tegen een vast laag maandtarief op een gloednieuwe 

fiets te rijden. Snel en eenvoudig geregeld via je werkgever.

Vast laag maandtarief  

verrekenbaar  

met brutoloon

Fiscaal voordeel van  

minimaal 25% t.o.v.  

privé-aankoop

Vrije keuze in merk  

en type fiets

Voordelen werknemer

•  Leasefiets voor zowel zakelijk als 

privé-gebruik slechts 7% bijtelling

•  All-in service, onderhoud en  

verzekering

•  Voordelige optie tot koop  

na 36 maanden voor  

+/- 15% van de nieuwprijs

•  Kies je fiets bij een  

lokale fietsendealer

•  Kan in combinatie met de  

lease auto, de OV-kaart of een 

eventuele reiskostenvergoeding

•  Omzeil de files en fiets je fit!

Hoe werkt het?

Meld je aan via de link  

van jouw werkgever

Na goedkeuring van jouw 

werk gever ontvang je de  

bestelcode

Check de dealer locator voor  

een lokale fietsendealer bij  

jou in de buurt

Ga met je bestelcode naar  

de fietsendealer en kies jouw  

favoriete fiets inclusief verze-

kering en onderhoudspakket

Na digitaal akkoord op de 

leasevoorwaarden kun je jouw 

nieuwe fiets direct meenemen



*  Bovenstaande voorbeelden en prijzen zijn indicatief. Het daadwerkelijke bedrag hangt o.a. van je salarisschaal en het gekozen servicepakket. 
** Indien jouw werkgever een bijdrage doet is jouw voordeel nog groter.

Op zoek naar je droomfiets?  

Of het nou een stadsfiets, racefiets, mountainbike, e-bike, bakfiets of Speedpedelec is, je vind je fiets bij Lease a Bike.

Stationsplein 21  /  Amersfoort  /  +31 85 208 9000  /  info@lease-a-bike.nl www.lease-a-bike.nl

Lease a Bike
Totale leaseprijs inclusief  
service en verzekering

€ 3.474,80
Overname na 36 maanden

€ 630

Totale investering

€ 4.105

Lease a Bike
Totale leaseprijs inclusief  
service en verzekering

€ 3.266,12
Overname na 36 maanden

€ 659

Totale investering

€ 3.925

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

Koop
Nieuwprijs

€ 4.390
Service en verzekering  
over 36 maanden

€ 825,59

Totale investering

€ 5.215

Koop
Nieuwprijs

€ 3.299
Service en verzekering  
over 36 maanden

€ 751,85

Totale investering

€ 4.051

Netto
maandprijs

€ 69,59
Voordeel werknemer€ 1.051

Voordeel werknemer€ 1.512

Netto
maandprijs

€ 96,52

Netto
maandprijs

€ 90,73
Voordeelwerknemer€ 1.290


