
Voor al uw fietslease vragen:
Henk, Julliën en Mineke

Roelofsen Tweewielers
Uw vertrouwde partĳ voor het regelen van de leasefiets!
Burgemeester van der Zandestraat 60
7051CTVarsseveld
0315-241741
fietslease@roelofsentweewielers.nl

Bedrĳven

Brochure voor kleine en grote werkgevers

Aanmelden
kredietcheck
www.lease-a-bike.nl/aanmelden/?d=zR8b83

https://www.lease-a-bike.nl/aanmelden/?d=zR8b83
https://www.lease-a-bike.nl/aanmelden/?d=zR8b83


Leasefietsregeling zzp’ers - whitepaper 2023

Roelofsen Tweewielers: Uw vertrouwde en lokale fietslease specialist! Wĳ helpen u graag vanA t/m Z.

www.lease-a-bike.nl

www.roelofsentweewielers.nl

Goed nieuws! Oude tĳden herleven nu de ‘fiets van de zaak’ terug is. In
een nieuw jasje,wel te verstaan. Geen omslachtige werkkostenregeling
(WKR), maar een heldere wetgeving die iedereen blĳ maakt.
Een fiets van de zaak aanbieden is dankzĳ de nieuwe
wetgevingduidelĳk en eenvoudig. Bovendien kan het kosteloos!

Hoe werkt dat dan?
• Werkgever gaat het leasecontract aan en stelt de fiets ter beschikking aan de werknemer;
• Werknemer betaalt 7% bĳtelling over de waarde van de fiets, net als bĳ de auto;
• Werknemerbetaalt altĳd de 7% bĳtelling, ook indien de volledige kosten voor zĳn rekening zĳn;
• Eventuele bĳdrage van de werkgever valt altĳd buiten de Werkkostenregeling;
• Werknemer kan de leasekosten betalen door het vrĳwillig uitruilen van brutoloon, de zogeheten “Cafetaria-regeling”;
•Werkgevermag géén kilometervergoeding uitkeren voor de dagen waarop de werknemermet de leasefiets naar werk komt
Voor de overige dagen blĳft de reguliere reiskostenvergoeding van kracht

Handig om te weten:
• Gemiddeld heeft 1 op de 2 werknemers interesse in eenfiets van de zaak. Dit is dan ook een van de meest gevraagde
secundaire arbeidsvoorwaarde in Nederland!;
• Werknemers kunnen profiteren van een fiscaal voordeel tot 35% en dit kost de werkgever niets;
• Er is geen wettelĳk minimum voor woon- werkverkeer;

• De werknemer betaald de leasefiets door (een deel van) het leasebedrag met brutoloon uit te ruilen. Hiervoor hebben wĳ
addendums beschikbaar om dit vast te leggen.
• Er is een volledig digitaal en geautomatiseerd platform dat eenvoudig is te integreren met de salarisadministratie.

Lease a Bike is onderdeel van mobiliteitsaanbieder Pon. Onder deze vlag zĳn wĳuitgegroeid tot de grootste leasefietsaanbieder
in Europa,actief in drie landen. De afgelopen jaren hebben meer dan 7.000 bedrĳven zich aangemeld waarbĳwĳ ruim 100.000
werknemersop de fiets hebben gezet.

Wet- enregelgeving:7% bĳtelling

Voordelen werknemerVoordelen werkgever

Vrĳe keuze in merk en type fiets

Fiscaal voordeel tot 35%

All-in service, onderhoud en verzekering

Optie tot koop na 36 maanden

Vast laag maandtarief via brutoloon

Vitalere en fittere werknemers

Goede secundaire arbeidsvoorwaarden

Besparing op auto- en parkeerkosten

Beter voor het klimaat

Kosteloos



Wat is de impact voor de werkgever en de werknemer?
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Werkgeverinvesteert

Gedeeldeinvestering

Werkgeverfaciliteert

Medewerker
selecteert fiets

Kosten per
maand werkgever*

Netto kosten per
maand werknemer*

* Bovenstaande prĳzen kunnen individueel afwĳken. Voor uw exacte besparing kĳk op www.lease-a-bike.nl
Aan deze berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend.

* Bovenstaande voorbeelden en prĳzen zĳn indicatief. Het daadwerkelĳkebedrag hangt o.a.van je salarisschaalen het gekozen servicepakket.
** Indien jouw werkgevereen bĳdrage doet is jouw voordeel nog groter.

Koop
Nieuwprĳs
€ 3.299

Service en verzekering
over 36 maanden
€ 751,85

Totale investering
€ 4.051

Koop
Nieuwprĳs
€ 4.199

Service en verzekering
over 36 maanden
€ 1.417,81

Totale investering
€ 5.617

LeaseaBike
Totale leaseprĳs inclusief
service en verzekering
€ 2.505,29

Overname na
36 maanden
€ 495

Totale investering
€ 3.000

LeaseaBike
Totale leaseprĳs inclusief
service en verzekering
€ 3.474,80

Overname
na 36 maanden
€ 630

Totale investering
€ 4.105

Netto
maandprĳ

s

€ 96,52
Voordeelwerknemer€ 1.512

Netto
maandprĳ

s

€ 69,59
Voordeelwerknemer€ 1.051
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Persoonlĳk en vertrouwd met Roelofsen Tweewielers
• Service, kwalitiet en een persoonlĳke benadering;
• Opgeleide Lease a Bike specialisten;
• Full service concept voor werkgever en werknemer;
• Ondersteuning van interne promotie om personeel te informeren
en te ethousiasmeren is mogelĳk. Van bĳeenkomsten tot
testmomenten op locatie, natuurlĳk in afstemming met u;

• Wij staan in de top van de beste Lease a Bike dealers in Nederland.

Bĳ Lease a Bike sluit je altĳd
een all-inclusive contract af.
Dit omvat een standaard
all-risk verzekering en een
service en onderhouds-
pakket naar keuze. Voor
onderhoud, schade en
diefstal kun je bĳ je lokale
dealer terecht.

Na de standaard looptĳd
van het leasecontract van
36 maanden krĳgt de
werknemer de mogelĳkheid
om de fiets privé over te
nemen voor circa 20%
van de nieuwprĳs.

Geen interesse? Dan nemen
wĳ de fiets kosteloos terug.

Lease a Bike biedt een
volledig digitaal en ge-
automatiseerd platform.
Met één klik op de knop
geef je toestemming.
De papierwinkel is
verleden tĳd.

Jouw werknemers kunnen
elke fiets kiezen die zĳ
willen. Een stadsfiets of
e-bike, maar ook een
racefiets, een e-bakfiets of
zelfs een speedpedelec.
Daarnaast heeft de werk-
nemer een vrĳe merkkeuze.

Werknemers kiezen hun
droomfiets uit bĳ één van
de 1000+ aangesloten
Lease a Bike-dealers.
Dit kan je lokale dealer om
de hoek zĳn,maar ook een
speciaalzaak in het land.

De kracht van Lease a Bike in combinatie met Roelofsen Tweewielers
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Aanmelden
kredietcheck

Een leasefiets in 4 simpele stappen

Hoe werkt Lease a Bike voor werkgevers?

Bedrĳf wordt klant van
Lease a Bike en bepaalt
de voorwaarden.

Vul de kredietcheck in via deze QR-Code en ontvang binnen twee werkdagen een reactie.

Voor al uw vragen:
Roelofsen Tweewielers

Burgemeester van der Zandestraat 60
0315-241741

fietslease@roelofsentweewielers.nl

Interne promotie en
digitale toestemming.
Wĳ ondersteunen hierbĳ.

De werknemer kiest
zĳn leasefiets bĳ de
dealer naar keuze.

Werkgever verwerkt
contracten in de
Salarisadministratie.

Hoe werkt Lease a Bike voor werknemers?

Werknemer
ontvangt e-mail
met toestemming.

De werknemer kiest
de leasefiets bĳ een
dealer naar keuze.

Werknemer gaat
digitaal akkoord
met voorwaarden
werkgever.

Werknemer fietst
de winkel uit.

www.lease-a-bike.nl/aanmelden/?d=zR8b83

https://www.lease-a-bike.nl/aanmelden/?d=zR8b83
https://www.lease-a-bike.nl/aanmelden/?d=zR8b83
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Veelgestelde vragen werkgevers

Mĳn werknemer gaat eerder uit dienst, wat voor een effect heeft dit op het leasecontract?
Werkgever (WG)en werknemer (WN) sluiten onderling een addendum af op de bestaande arbeidsovereenkomst.
Lease a Bike levert hiervoor een format aan waarinafspraken worden vastgelegd bĳ voortĳdige beëindiging van de
WN, zoals dat WNbĳ (vrĳwillige) uitdiensttreding verplicht is om de resterende leasetermĳnen netto af te betalen.
In deze constructie betaalt de WG altĳd eerst de resterende lease- termĳnen aan de leasemaatschappĳ, welkehĳ
vervolgens netto verhaalt bĳ WN.Hierbĳ is het ook mogelĳk voor WN om de f ets over te nemen, waarbĳ het
overnamebedrag wordt verrekend met de resterende leasetermĳnen.

Indien een werkgever deze voorwaarde niet opneemt biedt Lease a Bikedrie andere opties om het risico voor de
Werkgever tot een minimumte beperken:
1 WG krĳgt de optie om de resterende leasetermĳnen af te betalen (zonder service en verzekering kosten);
2 WGvindt een andere WN die het bestaande leasecontract overneemt;
3 WG kan maximaal 4% van de actieve leasecontracten kosteloos en boetevrĳ inleveren bĳ de leasemaatschappĳ.

Wat is de terugkerende workload voor salarisadministratie?
De workload voor de salarisadministratie is minimaal.Lease a Bike levert 1x per maandeen export vanuit het platform
met een compleet overzicht van deelnemende WNs,de ontvangstdatum van de fiets en het eventueel in te houden
bedrag van het brutoloon. Dit hoeft slechts éénmalig bĳ aanvangvan het contract ingeregeld te worden.

Zĳn er kosten verbonden aan het gebruik van het platform?
Nee,er zĳn geen kosten verbonden voor het gebruik van het Lease a Bike-platform.


