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fiscaal voordelig!
fietslease



VOORDELEN WERKNEMER
• Vrije keuze in merk & type fiets

• Fiscaal voordeel tot 40% t.o.v. koop

• All-in Lukassen service, onderhoud & verzekering

• Aantrekkelijke optie tot koop na 36 maanden

• Vast laag maandtarief via brutoloon
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WET- EN REGELGEVING: 7% BIJTELLING
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 zowel werkgever als werknemer blij maakt. 
Een fiets van de zaak rijden is dankzij de nieuwe wetgeving duidelijk en eenvoudig. 
Hoe werkt dat dan?

• Je werkgever gaat het leasecontract aan en stelt de fiets aan jou ter beschikking
• Jij betaalt 7% bijtelling over de waarde van de fiets, net als bij de auto
• Jij betaalt altijd de 7% bijtelling, ook indien de volledige kosten voor eigen  

rekening zijn
• Jij kan de leasekosten betalen door het vrijwillig uitruilen van brutoloon, de 

zogeheten “Cafetaria-regeling”
• Voor de dagen waarop je met de leasefiets naar het werk komt mag geen  

kilometervergoeding meer ontvangen worden. Voor de overige dagen,  
die je met ander vervoer dan de leasefiets komt,  blijft de reguliere  
reiskostenvergoeding van kracht
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WIST JE DAT...

•  Je voor iedere fiets van +500 euro 
kunt kiezen? Bijvoorbeeld een ‘ge-
wone’ stadsfiets, een comfortabele 
e-bike of een speed pedelec.

•  Een leasefiets rijden in fiscaal opzicht 
in vrijwel alle gevallen aantrekkelijker 
is dan er één kopen?

•  Lukassen Tweewielers het gehele 
proces van de aanvraag van jouw 
leasefiets voor je kan regelen?

•  Lukassen Tweewielers al 65 jaar 
bekend staat om haar uitstekende 
service?



Nieuwprijs
€ 4999,-
Service & verzekering
over 36 maanden
€ 1506,-

Totale investering
€ 6505,-

Netto leaseprijs per maand
€ 116,-
Totale leaseprijs inclusief 
service & verzekering
€ 4185,-
Overname na 36 maanden
€ 750,-

Totale investering
€ 4935,-

jouw 
voordeel
€ 1569,-

KOOP VS LEASE A BIKE

Nieuwprijs
€ 7349,-
Service & verzekering 
over 36 maanden
€ 986,-

Totale investering
€ 8335,-

Netto leaseprijs per maand
€ 149,-
Totale leaseprijs inclusief 
service & verzekering
€ 5357,-
Overname na 36 maanden
€ 1103,-

Totale investering
€ 6.460,-

jouw 
voordeel
€ 1875,-

KOOP VS LEASE A BIKE

Indien jouw werkgever de reiskosten of een extra vergoeding bijdraagt, is jouw voordeel nog groter. 7

Nieuwprijs
€ 999,-
Service & verzekering
over 36 maanden
€ 444,-

Totale investering
€ 1443,-

Netto leaseprijs per maand
€ 24,-
Totale leaseprijs inclusief bijtelling,  
service- en verzekeringspakket  
over 36 maanden
€ 878,-
Overname na 36 maanden
€ 150,-
Totale investering
€ 1028,-

jouw 
voordeel
€ 415,-

KOOP VS LEASE A BIKE

Nieuwprijs
€ 2499,-
Service & verzekering
over 36 maanden
€ 720,-

Totale investering
€ 3219,-

Netto leaseprijs per maand
€ 54,-
Totale leaseprijs inclusief bijtelling,  
service- en verzekeringspakket  
over 36 maanden 
€ 1942,-
Overname na 36 maanden
€ 375,-
Totale investering
€ 2316,-

jouw 
voordeel
€ 903,-

KOOP VS LEASE A BIKE

6 Bovenstaande voorbeelden & prijzen zijn indicatief. Het daadwerkelijke bedrag hangt o.a. van je salarisschaal en het gekozen servicepakket.
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Jij wilt graag een 
leasefiets

Maandelijks vast 
laag tarief vanuit 

je brutoloon

Kies uit alle 
merken en 

typen fietsen

Geen zorgen over 
grote beurt dankzij 

all-in onderhoudspakket

Overname van de 
fiets tegen 15%

Goede deal!

STAPPEN VOOR DE WERKNEMER

Digitale aanmelding
werkgeversorganisatie 

plus goedkeuring

Kom naar 
Lukassen Tweewielers 
in Wehl of Zevenaar

Lekke band?
Altijd 24/7
pechhulp

€



PAKKETTEN SERVICE EN ONDERHOUD
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Standaard Premium Speed PedelecsBasis

Standaard zijn alle fietsen all risk verzekerd.
Eigen risico bij diefstal € 0,- en bij schade € 25,-

Meest gekozen

Tot € 100,- per jaar
vergoed

Niet i.c.m.
e-bikes

Tot € 150,- per jaar
vergoed

Alle typen
fietsen

Volledig ontzorgd

Niet i.c.m.
racefietsen en 
MTB’s

Tot € 300,- per jaar
vergoed

Alleen
Speed Pedelecs

Incl. WA-verzekering



EEN LEASEFIETS RIJDEN
IN 4 SIMPELE STAPPEN

Hoe werkt het voor werknemers?
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Je ontvangt een 
e-mail met 

toestemming

Je kiest jouw 
leasefiets uit in onze 

winkels in Wehl 
of Zevenaar

Je gaat digitaal 
akkoord met de 

voorwaarden van 
jouw werkgever

Je fietst vrolijk 
bij ons de deur uit



Wat gebeurt er als ik eerder uit dienst ga?
Werkgever (WG) en werknemer (WN) sluiten onderling een adden-
dum af op de bestaande arbeidsovereenkomst. Lukassen Tweewielers  
levert, via de leasemaatschappij hiervoor een format aan, waarin af-
spraken worden vastgelegd bij voortijdige beëindiging. Bijvoorbeeld 
dat WN bij (vrijwillige) uitdiensttreding verplicht is om de resterende 
leasetermijnen netto af te betalen. In deze constructie betaalt WG altijd 
eerst de resterende leasetermijnen aan de leasemaatschappij, om deze 
vervolgens netto door te belasten aan WN. Hierbij is het ook mogelijk 
voor WN om de fiets over te nemen. Het overnamebedrag wordt dan 
verrekend met de resterende leasetermijnen. Als een werkgever deze 
voorwaarde niet opneemt, biedt de leasemaatschappij drie andere op-
ties om het risico voor de werkgever tot een minimum te beperken:

1.  WG krijgt de optie om de resterende leasetermijnen af te be-
talen (zonder service- en verzekeringskosten)

2.  WG vindt een andere WN die het bestaande leasecontract 
overneemt

3.  WG kan maximaal 4% van de actieve leasecontracten koste-
loos en boetevrij inleveren bij de leasemaatschappij

Welke verplichting ga ik aan?
Kies je voor een leasefiets, dan ga je een overeenkomst aan van 36 
maanden. Maandelijks wordt een vast bedrag van je (bruto)loon inge-

houden ter betaling van de fiets. Na 36 maanden heb jij als eerste de 
optie om de fiets over te nemen tegen ca. 15% van de aanschafwaarde. 

Wat houdt het all in servicepakket in?
Alle contracten die via Lukassen Tweewielers worden afgesloten zijn 
standaard voorzien van een all-risk verzekering. Het eigen risico is bij 
diefstal € 0,- en bij schade € 25,-.  Verder ben je altijd voorzien van  
24/7 pechhulp onderweg. Tevens kan je kiezen uit drie onderhouds-
pakketten:

1 Basis: Dekt tot €100 aan reparaties en onderhoud per jaar
2 Standaard: Dekt tot €150 aan reparaties en onderhoud per jaar
3 Premium: Dekt alle reparaties en onderhoud zonder limiet

Ben ik eigenaar van de fiets?
Nee, gedurende de gehele leaseperiode is de leasemaatschappij eige-
naar van de fiets. Als werknemer krijg je na 36 maanden wel de eerste 
optie tot overname. De hoogte van de overnameprijs omvangt circa 
15% van de originele aanschafwaarde  (consumentenadviesprijs)  

Ik ben overtuigd, wat moet ik doen?
Kom naar Lukassen Tweewielers of vul het online aanmeldformulier 
bij je werkgever in. Na goedkeuring kun je je fiets uitzoeken!
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MEEST GESTELDE WERKNEMERS VRAGEN



Lukassen Tweewielers 

zet werkend Oost-Nederland 

op de fiets!
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