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Deze whitepaper is er speciaal voor jou: de zelfstandig ondernemer. 

Want de leasefietsregeling is sinds 2020 ook fiscaal interessant voor 

jou. Doordat het maandelijkse leasebedrag onder de zakelijke kosten 

valt, mag je dit van de jaarlijkse winst aftrekken. Dit levert belasting-

voordeel op. Daarnaast heb je meer ruimte om te investeren in  

andere zaken. Wil je doorfietsen na de leasetermijn? Geen probleem. 

Je kunt de leasefiets voor circa 15% van de verkoopprijs overnemen. 

Inclusief overname ben je tot wel 35% goedkoper uit dan privé kopen. 

Binnen 3 werkdagen een nieuwe fiets? Dat is goed geregeld.  

Daarom zeggen wij ook: Great minds lease a bike.

In tien punten de leasefietsregeling uitgelegd:
1.	 	Je	kiest	bij	de	fietsenwinkel	(of	online)	je	fiets	uit.	Alle	type	fietsen	zijn	mogelijk	in	de	lease.	 

Oftewel,	een	stadsfiets,	e-bike,	(e-)bakfiets,	racefiets,	mountainbike	of	speed-pedelec.

2.	 	Vervolgens	sluit	je	met	ons	een	leasecontract	af	en	stelt	de	fiets	ter	beschikking	aan	jezelf.

3.	 De	leasekosten	mag	je	opvoeren	als	zakelijke	kosten.

4.	 	Je	betaalt	7%	bijtelling	over	de	consumentenadviesprijs.	Omdat	woon-werkkilometers	worden	gezien	 

als	privé	kilometers,	moet	er	bijtelling	worden	betaald.	Hierdoor	kent	de	leasefiets	geen	0%-tarief.

5.	 	Er	is	geen	vastgesteld	minimum	bepaald	voor	gebruik	bij	woon-werkverkeer.	De	fiets	mag	dus	ook	alleen	 

privé	van	stal	worden	gehaald.	Bij	een	fiets	die	je	zakelijk	koopt	ben	je	verplicht	10%	van	ritten	voor	 

woon-werkverkeer	te	gebruiken	en	te	registreren.

6.	 	Een	leasefiets	kan	gewoon	worden	gecombineerd	met	een	leaseauto,	privé	auto	of	ov-kaart.

7.  De	dagen	dat	je	de	fiets	niet	voor	woon-werkverkeer	gebruikt	kan	je	een	netto	reiskostenvergoeding	 

blijven	declareren.

8.	 	De	maximale	btw-aftrek	voor	de	leasefiets	is	over	een	waarde	van	€	749	(€	130	btw)	per	36	maanden,	 

dit	moet	worden	meegenomen	(aan	het	einde	van	het	jaar)	in	de	btw-afdracht.

9.	 	De	leasefiets	is	niet	te	combineren	met	de	kleinschaligheidsinvesteringsaftrek	(KIA),	de	milieu-investeringsaftrek	

(MIA)	of	de	willekeurige	afschrijving	milieu-investeringen	(Vamil),	omdat	het	gaat	om	operational	lease.

10.		Accessoires,	zoals	een	helm	of	slot,	mogen	worden	meegenomen	in	de	lease.	Voor	accessoires	die	niet	behoren	

tot	de	consumentenadviesprijs	gelden	de	normale	loonheffingsregels.

Al	meer	dan	100.000	leasefietsen	 

op	de	weg

Vrije	keuze	uit	alle	type	fietsen	 

en	200+	merken

Vast	maandbedrag	inclusief	service,	

onderhoud	en	24/7	pechhulp

1	 Wetsvoorstel	35029,	Fiscale	Vergroeningsmaatregelen	2019,	14-12-2019

2	 RAI	Vereniging,	Notitie	Fiscale	Regelingen	Fiets	van	de	Zaak,	20	oktober	2019



Fiscale voordelen
Het	maandelijkse	leasebedrag	zijn	zakelijke	kosten	die	je	van	de	jaarlijkse	winst	af	mag	trekken.	Dit	levert	belasting-

voordeel	op.	Een	fiets	leasen	is	daardoor	goedkoper	dan	privé	aanschaf.	Een	bijkomend	voordeel	van	leasen	is	dat	 

de	uitgaande	geldstroom	relatief	klein	is.	Neem	de	e-bike:	de	gemiddelde	prijs	ligt	tegenwoordig	rond	de	€	3.000.	

Met	een	leasefiets	kan	je	toch	die	mooie	fiets	rijden,	zonder	in	een	keer	een	grote	investering	te	doen.	Zo	houd	je	 

nu	meer	geld	over	om	te	investeren	in	andere	zaken.
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Koop
Nieuwprijs

€ 3.299
Service	en	verzekering
over	36	maanden

€ 751,85

Totale	investering

€ 4.051

Koop
Nieuwprijs

€ 4.390
Service	en	verzekering
over	36	maanden

€ 825

Totale	investering

€ 5.215

Lease a Bike
Netto	leaseprijs

€ 69,59 /mnd

Totale	leaseprijs	inclusief	bij- 
telling,	service-	en	verzekerings-
pakket	over	36	maanden

€ 2.505,29
Overname	na	36	maanden

€ 495

Totale	investering

€ 3.000

Lease a Bike
Netto	leaseprijs

€ 90,73 /mnd

Totale	leaseprijs	inclusief	bij- 
telling,	service-	en	verzekerings-
pakket	over	36	maanden

€ 3.266
Overname	na	36	maanden

€ 659

Totale	investering

€ 3.925

Jouwvoordeel€ 1.058

Jouwvoordeel€ 1.302

Wat anderen zeggen

Het	hele	proces	was	makkelijk	 

te	regelen.	Het	ging	vlotjes	en	

simpel.	Het	contact	met	lokale	

fietsendealer	verliep	ook	goed.

Sandra Heijink

Wel	de	lusten,	niet	de	lasten.	Dit	is	

voor	mij	het	belangrijkst.	Hiermee	

heb	ik	gekozen	voor	gemak.	Ik	vind	

het	een	fijne	gedachte	dat	alles	

goed	geregeld	is.

Ine de Reus

Een	dikke	pluim	voor	de	dealer,	 

die	heeft	eigenlijk	alles	uit	handen	

genomen.	Het	digitale	is	niet	mijn	

sterkste	kant.	Desondanks	ging	het	

erg	gemakkelijk.

Leo van Eeden

Bovenstaande	leaseprijzen	zijn	gebaseerd	op	een	brutojaarinkomen	van	€25.820	of	hoger	na	zelfstandige	aftrek	en	14%	winstvrijstelling.
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Join the ride!
Klik	hier	voor	het	kredietcheckformulier

De	voorbeelden	spreken	voor	zich:	het	leasen	van	een	fiets	is	veelal	een	stuk	voordeliger.	Drie	andere	voordelen	 

die	wij	vaak	terug	horen	van	zzp’ers	zijn:

	 	 	Zorgeloos	onderweg.	Je	leasefiets	is	inclusief	service,	verzekering	en	24/7	pechhulp.	 

Je	kunt	altijd	terecht	bij	meer	dan	1.100+	fietsenwinkels	in	heel	Nederland.

	 	 	Je	kunt	de	fiets	ook	enkel	privé	gebruiken	zonder	administratieve	romsplomp	en	verplichtingen.	 

Indien	je	de	fiets	koopt	op	de	zaak	is	er	de	wettelijke	voorwaarde	dat	10%	van	de	gefietste	kilometers	 

zakelijk	dienen	te	zijn.	Inclusief	de	bijbehorende	administratie	uiteraard.

	 	 	Bij	leasen	hoef	je	geen	groot	aankoopbedrag	te	betalen,	maar	betaal	je	slechts	een	klein	bedrag	 

per	maand	door	het	belastingvoordeel.	Hierdoor	hou	je	meer	geld	over	om	te	investeren	in	andere	zaken.

De leasefiets en de onbelaste kilometervergoeding
De	onbelaste	kilometervergoeding	kan	worden	gecombineerd	met	de	leasefiets.	Voor	woon-werkkilometers	met	je	

leasefiets	heb	je	helaas	geen	recht	op	de	onbelaste	kilometervergoeding.	Maar	voor	de	kilometers	die	je	rijdt	met	een	

ander	vervoersmiddel	–	zoals	je	eigen	auto	of	het	ov	–	mag	je	de	kilometervergoeding	blijven	uitkeren.	

Voorbeeld

Eerst	ging	je	vijf	dagen	per	week	met	je	eigen	auto	naar	je	klanten	en	kantoor.	Je	declareerde	de	kilometervergoeding.	

Nu	je	een	leasefiets	hebt,	ga	je	twee	dagen	per	week	op	de	fiets	naar	het	werk	en	drie	dagen	met	je	eigen	auto.	 

Dat	betekent	dat	je	voor	drie	dagen	per	week	kilometervergoeding	mag	blijven	uitkeren.

In 4 simpele stappen rijd jij op je fiets

Stap 1

Vul het kredietcheck

formulier in.

Je	ontvangt	binnen	twee	

werkdagen	een	reactie.

Stap 4

Kies je fiets uit bij  

de fietsenwinkel.

Je	ontvangt	een	mail	met	alle	

informatie	en	instructies.

Stap 2

Wij mailen het contract 

op naam terug.

Lees	deze	rustig	door.	 

Het	document	kan	hierna	

digitaal	ondertekend	worden.

Stap 3

Digitaal ondertekenen  

van het contract.

Hierna	voegen	wij	jou	toe	 

aan	ons	platform.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpbc_xwJ7r6JyrYvQ9P6ohECF54vVBNylqqCFdyI0OgtUzBg/viewform

