
 

 

 

 
 

Lease a Bike – Voorwaarden voor overname leasefiets 
 

Overnameprijs na afloop van het leasecontract 
 
Hopelijk geniet je nog vele jaren van je leasefiets. Wanneer je leasecontract afloopt is dat nog geen 
reden om afscheid te nemen van je leasefiets. Na de looptijd van 36 maanden krijg je als werknemer 
de eerste mogelijkheid om de fiets over te nemen voor circa 15% van de nieuwprijs. 
 

Uitzonderingen bij diefstal 
 
Als je fiets onverhoopt gestolen wordt tijdens het leasecontract is dat natuurlijk erg vervelend. Een 
groot voordeel bij Lease a Bike is dat je een nieuwe fiets krijgt binnen je bestaande leasecontract. De 
leaseperiode van 36 maanden gaat dus niet opnieuw in. Echter heeft dit wel invloed op de 
overnameprijs en gelden er andere tarieven. De overheid stelt namelijk dat de fiets tegen de 
daadwerkelijke economische waarde overgenomen moet worden. Om jou iets meer duidelijkheid te 
geven hebben wij een overzicht voor je klaar staan met de overnameprijs indien de fiets is gestolen 
gedurende de looptijd van je leasecontract. 
 

Heb je een fiets geleased voor 1 oktober 2022?  
Wanneer je een fiets hebt geleased voor 1 oktober 2022 gelden onderstaand overnamepercentage 
bij diefstal: 
 

• Tussen 0-12 maanden: circa 15% van de verkoopprijs (regulier)  

• Tussen 12-18 maanden: circa 20% van de verkoopprijs  

• Tussen 18-24 maanden: circa 25% van de verkoopprijs  

• Tussen 24-30 maanden: circa 35% van de verkoopprijs  

• Tussen 30-36 maanden: circa 45% van de verkoopprijs 

 
Heb je een fiets geleased na 1 oktober 2022?  
Wanneer je een fiets hebt geleased na 1 oktober 2022 geldt er een ander overnametarief indien je fiets is 
gestolen tijdens de looptijd van je leasecontract: 
 

• Tussen 0-12 maanden: circa 20% van de verkoopprijs (regulier)  

• Tussen 12-18 maanden: circa 25% van de verkoopprijs  

• Tussen 18-24 maanden: circa 30% van de verkoopprijs  

• Tussen 24-30 maanden: circa 35% van de verkoopprijs  

• Tussen 30-36 maanden: circa 45% van de verkoopprijs 

 
 
*Het kan zijn dat jouw bedrijf andere afspraken heeft m.b.t. het overnemen van de fiets. Twijfel je hierover of heb je en 
vraag? Neem contact op met Lease a Bike of met de Lease a Bike verantwoordelijke binnen jouw bedrijf. 


