Leasefiets via werkgever

Werknemers én werkgevers opgelet!
Een fiets leasen is nu aantrekkelijker dan ooit
>>> lees meer op de volgende pagina

Leasefiets via werkgever

Elke dag de snelweg op, of liever dichtbij huis. Alleen voor de zaak of puur
voor het gezin. Luxe of juist heel functioneel… Mobiliteit gaat over persoonlijke
bewegingsvrijheid. Om daar te kunnen zijn waar je wilt zijn. Over ondernemen,
verbinding maken. Over geld, comfort én gezondheid.
Mobiliteit gaat ook steeds vaker over de dag van morgen. Over hoe we de aarde, ons
milieu en onze gezondheid minder kunnen belasten. Over de veranderende rol van
mobiliteit in onze samenleving en de opkomst van nieuwe technologieën. Vragen en
ontwikkelingen waarin we het voortouw wil nemen, zeker in een markt die best nog
traditioneel is.

‘Een splinternieuwe
e-bike lease je voor
een paar tientjes
per maand’

Meer informatie:
Ruud Maas:
 088-23 33 002

 ruud.maas@tco-mvm.nl
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 han.senders@tco-mvm.nl

Leasefiets via werkgever

Hoe kan dat?
Een fiets leasen via het werk biedt allerlei (fiscale) voordelen. Zo mag
je als werkgever de werkkostenregeling inzetten voor een bijdrage in
de aanschaf van een leasefiets. Ook kun je fietsen stimuleren met een
kilometervergoeding. Daarnaast geldt voor een leasefiets een bijtelling
van slechts 7%. TC&O Mobydesk, in samenwerking met Kompier Lease

‘Fiets leasen?
TC&O Mobydesk helpt
je op weg’

& Rent, adviseert je graag hoe je als werkgever optimaal gebruik kunt
maken van alle regelingen en fiscale voordelen.

Een bedrijfsfiets leasen:
Dat kan dus ook: een bedrijfsfiets leasen. Denk aan bak- en

Hoe werkt dat voor werkgevers?

bezorgfietsen of cargobikes die je inzet in plaats van bestelbusjes.

Een medewerker zoekt een fiets uit bij één van de gespecialiseerde fiets-

Of branded bikes: fietsen die helemaal zijn ontworpen in jouw

dealers die bij ons zijn aangesloten. Dit mag elke fiets of (high speed)

huisstijl. Ook kun je op bedrijfsvestigingen deelfietsen aanbieden

e-bike zijn met een consumentenprijs vanaf 500 euro. Als werkgever

om het aantal autokilometers te verminderen. Een ideale oplossing

betaal je maandelijks een leasebedrag aan de leasemaatschappij. Je

voor forenzende collega’s of voor medewerkers die onder werktijd

houdt de kosten van de leasefiets in op het salaris van je medewerkers

graag de fiets pakken. Vraag de adviseurs van TC&O Mobydesk eens

(afhankelijk van de leaseconstructie en compensatie die je kiest). Uiteraard

naar de mogelijkheden.

zorgt TC&O Mobydesk voor het regelwerk, de administratie en de afhandeling.

Hoe werkt dat voor werknemers?
Je gaat met je werkgever in overleg over het leasen van een fiets en
de bijdrage die hij hierin wil doen. Je zoekt daarna je droomfiets uit bij
één van de 350 gespecialiseerde dealers. Dit mag elke fiets of (high
speed) e-bike zijn met een prijs vanaf 500 euro. Afhankelijk van de lease
constructie die jouw werkgever biedt, betaal je via je salaris maandelijks
een bedrag voor het leasen van een fiets. Onderhoud, reparaties en verzekering wordt geregeld door de gespecialiseerde dealer.
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Leasefiets via werkgever
Voor een vast maandbedrag,
het complete plaatje

Hét grote voordeel van een leasefiets? Voor een

Onderhoud, reparatie en bandenvervanging

vast bedrag per maand heb je alles goed geregeld.

Afschrijving en rente

Hierdoor heb je geen omkijken naar onderhoud,

ENRA-verzekering optimaal

word je bij pech snel geholpen en ben je uitstekend

Een opzittende verzekering

verzekerd tegen schade en diefstal. Het leasetarief

24-uurs pechhulp (met Europa-dekking)

dat je betaalt bevat:

Accugarantie op e-bikes
Onderhoudsmeldingen

Voor werkgevers:
8 redenen om fietskilometers te
stimuleren

Voor werknemers:
8 redenen om meer te fietsen
Lease de fiets van je dromen: ook een (high speed) e-bike

Verminder CO2-uitstoot

Geen hoge aanschafkosten

Uitstekend argument bij het werven en behouden van goede

Betaal een klein bedrag per maand dankzij vele fiscale voordelen

werknemers

Met de fiets naar het werk: beter voor je conditie

Besparing parkeerplaatsen

Draag bij aan een beter milieu

Zorg voor meer gezonde kilometers en vitalere werknemers

Geen zorgen over onderhoud en reparatie

Stimuleer fietsen door bij te dragen in de leasekosten

Nooit meer in de file

Maak een goede fiets bereikbaar voor een vast laag maandbedrag

Nooit meer parkeerproblemen

Maak gebruik van fiscaalvriendelijke leasevarianten
Onderhoud, reparaties, verzekering en 24-uur pechdienst

Meer weten over het leasen
van een fiets?

Ruud Maas:

Han Senders:
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TC&O Mobydesk komt graag langs om de mogelijkheden op een

E: ruud.maas@tco-mvm.nl

E: han.senders@tco-mvm.nl

rij te zetten. Mail of bel:
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