
Great minds
lease a bike

Spring jij dit voorjaar mee op de fiets? Dankzij onze samenwerking 

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

droomfiets. Zowel zakelijk als privé. Snel en eenvoudig geregeld 

via de provincie Groningen. 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  

+/- 20% van de nieuwprijs

•  Kies je fiets bij een  

lokale fietsenwinkel

•  Provincie Groningen doet een 

bijdrage van 50% (tot max. €100) 

van het bruto leasebedrag per 

maand

•  Omzeil de files en fiets je fit!

Hoe werkt het?

Meld je aan via  

pg.lease-a-bike.nl

Na goedkeuring van provincie 

Groningen 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

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


Provincie 

Groningen betaalt

€ 62,62

Bovenstaande voorbeelden en prijzen zijn indicatief. Het daadwerkelijke bedrag hangt o.a. van je salarisschaal. Provincie Groningen draagt 50% van het bruto leasebe-
drag per maand bij. Bereken jouw voordeel op pg.lease-a-bike.nl

pg.lease-a-bike.nl

Lease a Bike
Totale leaseprijs inclusief  
service en verzekering

€ 1.527
Overname na 36 maanden

€ 700

Totale investering

€ 2.227

Lease a Bike
Totale leaseprijs inclusief  
service en verzekering

€ 513
Overname na 36 maanden

€ 180

Totale investering

€ 693

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

Jouw 
voordeel€ 750

Jouw 
voordeel€ 2.056

Lease a Bike
Totale leaseprijs inclusief  
service en verzekering

€ 1.489
Overname na 36 maanden

€ 660

Totale investering

€ 2.149

Koop
Nieuwprijs

€ 3.299
Service en verzekering  
over 36 maanden

€ 760

Totale investering

€ 4.059

Maandelijkse 

kosten voor jou

€ 41,39
Jouw 

voordeel€ 1.910

Op zoek naar je droomfiets?  

Of het nou een stadsfiets, racefiets, mountainbike, e-bike of speedpedelec is, je vindt je fiets bij Lease a Bike

Provincie 

Groningen betaalt

€ 22,89
Maandelijkse 

kosten voor jou

€ 14,26

Provincie 

Groningen betaalt

€ 63,51

Maandelijkse 

kosten voor jou

€ 42,42

http://pg.lease-a-bike.nl

