Great minds
lease a bike

Lease a Bike biedt gemakkelijke fietslease aan in de B2B markt.
Ondertussen rijden er al 30.000 Lease a Bike-fietsen op de
internationale wegen. Ons succes? De snelheid en eenvoud
Volledige ontzorging
voor werkgever via
ons platform en
calculator op website

van ons digitale platform. Fietsleasing groeit enorm aan populariteit in België en daarom gaan wij nu ook heel werkend België
op de fiets zetten!

Voordelen werknemer
• All-in service, onderhoud,
verzekering en pechbijstand

Fiscaal voordeel
werknemer van
ongeveer 40% t.o.v.
privé-aankoop

• Voordelige optie tot aankoop
na 36 maanden voor
+/- 15% van de nieuwprijs
• Meer

fietsen = meer fietsvergoeding!

Voordelen werknemer
• Goed en duurzaam imago

Vrije keuze in
merken type
fiets bij lokale
fietsenhandelaar

• Volledige ontzorging van
de administratie
• Vitalere en fittere werknemers

Hoe werkt het?
Werkgever meldt zich aan bij
Lease a Bike en verstuurt een
link naar de werknemer. Hij/zij
meldt zich aan via deze link
Na goedkeuring van jouw werk
gever ontvang je een bestelcode
Check de dealerlocator op onze
website voor een fietsendealer
bij jou in de buurt.
Ga met je bestelcode naar de
fietsenhandelaar en kies jouw
favoriete fiets inclusief verzekering
en onderhoudspakket
Na digitaal akkoord op de
leasevoorwaarden kan je jouw
nieuwe fiets direct meenemen!

Koop

Lease a Bike

Nieuwprijs

Netto leaseprijs

€ 799

€ 14 /mnd

Service en verzekering
over 36 maanden

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

€ 548

Jou
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€ 734

€ 493
Overname na 36 maanden

€ 120
Totale investering

Totale investering

€ 1.347

€ 613

Koop

Lease a Bike

Nieuwprijs

Netto leaseprijs

€ 2.499

€ 34 /mnd

Service en verzekering
over 36 maanden

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

€ 729
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€ 1.647

€ 1.206
Overname na 36 maanden

€ 375
Totale investering

Totale investering

€ 3.228

€ 1.581

Koop

Lease a Bike

Nieuwprijs

Netto leaseprijs

€ 4.699

€ 59 /mnd

Service en verzekering
over 36 maanden

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

€ 927
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€ 2.801
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€ 2.120
Overname na 36 maanden

€ 705
Totale investering

Totale investering

€ 5.626

€ 2.825

* 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?
Geen zorgen, bij Lease a Bike heb je de keuze uit elk type fiets:
Stadsfiets / Racefiets / Mountainbike / e-Bike / Bakfiets / Speedpedelc

Mechelsesteenweg 455/10 / Kraainem / +32 2 808 5184 / info@lease-a-bike.be

www.lease-a-bike.be

