
Great minds
lease a bike

Spring jij dit voorjaar mee op de fiets? Met het nieuwe fietsplan 

van Lease a Bike rijd jij voor een vast laag maandtarief op je 

droomfiets. Zowel zakelijk als privé. Snel en eenvoudig geregeld 

via je werkgever. Join the ride!

Geen grote uitgave 

in één keer

Fiscaal voordeel van  

minimaal 25% t.o.v.  

privé-aankoop

Vrije keuze in merk  

en type fiets via de 

lokale fietsenwinkel

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 fietsenwinkel

•  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 fietsenwinkel bij  

jou in de buurt

Ga met je bestelcode naar  

de fietsenwinkel en kies jouw  

droomfiets inclusief verzeke-

ring en onderhoudspakket

Na digitaal akkoord op de 

leasevoorwaarden kun je jouw 

nieuwe fiets direct meenemen

https://www.lease-a-bike.nl/dealer-locator


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. Bereken jouw voordeel op lease-a-bike.nl/calculator.

Benieuwd naar het hele aanbod fietsen? Scan de QR-code en vind je droomfiets

Lease a Bike
Totale leaseprijs inclusief  
service en verzekering

€ 2.686
Overname na 36 maanden

€ 525

Totale investering

€ 3.211

Lease a Bike
Totale leaseprijs inclusief  
service en verzekering

€ 809
Overname na 36 maanden

€ 135

Totale investering

€ 944

Koop
Nieuwprijs

€ 3.499
Service en verzekering  
over 36 maanden

€ 784

Totale investering

€ 4.283

Koop
Nieuwprijs

€ 899
Service en verzekering  
over 36 maanden

€ 544

Totale investering

€ 1.443

Netto
maandprijs

€ 22,47

Jouw 
voordeel€ 499

Jouw 
voordeel€ 1.072

Netto
maandprijs

€ 74,63

Lease a Bike
Totale leaseprijs inclusief  
service en verzekering

€ 2.525
Overname na 36 maanden

€ 495

Totale investering

€ 3.020

Koop
Nieuwprijs

€ 3.299
Service en verzekering  
over 36 maanden

€ 760

Totale investering

€ 4.059

Netto
maandprijs

€ 70,15
Jouw 

voordeel€ 1.039

Vind online je droomfiets

http://lease-a-bike.nl/calculator
https://www.lease-a-bike.nl/aanbod

