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Waarom?

 
Als werkgever willen we het fietsen stimuleren en zo
inzetten op de gezondheid van onze medewerkers.  De
fiets moet wel gebruikt worden voor het woon-
werkverkeer. 

Met fietsleasing aan te bieden komen we tegemoet aan
een behoefte van vele collega's. Er waren best wat
medewerkers die tijdens een bevraging rondom bewegen
(i.h.k.v. Sanos) aangaven dat er interesse was in
fietsleasing. 

De kers op de taart: fietsleasing heeft ook een  ecologisch
karakter, want de collega's die de auto laten staan,
dragen zo ook bij aan het verminderen van de
verkeersdrukte.

Tal van goede redenen dus om over te gaan tot dit
initiatief.
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Wat & Wie?

Wat is fietsleasing?
Fietsleasing biedt je de mogelijkheid gedurende 36 maanden een leasefiets te gebruiken. In
ruil lever je maandelijks een brutobedrag van je maandloon in.
 
Je kan een fiets naar keuze leasen aan een ‘all-in’ tarief, dus inclusief de leasefiets, het
jaarlijks onderhoud, een omnium-verzekering en pechbijstand in de Benelux.

Wanneer je effectief instapt in fietsleasing, dan onderteken je een addendum dat je akkoord
gaat met alle voorwaarden van het fietsleaseplan inclusief de inhoudingen op je brutoloon.

Op het einde van de leaseovereenkomst kan je de leasefiets overkopen indien je dit wenst.
De overnameprijs wordt meegegeven op het ogenblik dat je leasing start.
 

Wat wordt er van mij verwacht?
We vragen jouw engagement om jaarlijks 20% van het aantal woon-werk verplaatsingen per
fiets te doen. Dit kan eventueel ook voor de afstand van je thuisadres tot het station,
bushalte of tramhalte waar je dan verder het openbaar vervoer neemt naar je werkplek. Je
legt daarbij per fiets wel minimaal 1 km af. 
De combinatie met andere vervoersmiddelen is perfect mogelijk. 
 

Wie kan deelnemen aan dit fietsleaseplan?
Alle vaste werknemers binnen de onderneming met een contract van onbepaalde duur
kunnen instappen in het fietsleaseplan op een moment dat ze zelf bepalen. Zelfs vanaf de
eerste dag in dienst.

 
Wat zit er in het fietsleasepakket?
Je budget staat gelimiteerd op een aankoopprijs met een maximumbedrag van 7.000 EUR
bruto incl. B.T.W., inclusief omnium verzekering, opties én onderhoudspakket, exclusief
accessoires.

Er wordt een ruime keuze aan fietsen beschikbaar gesteld, je kan kiezen uit diverse
topmerken en daarnaast ook uit diverse fietsaccessoires. 
Het kan gaan over een eenvoudige standaardfiets of een stadsfiets, racefiets, mountainbike,
trekking fiets, bakfiets, vouwfiets, elektrische fiets (tot 25 km/u) en high speed bikes met
trapondersteuning (zolang dit wettelijk gezien toegestaan blijft via fietsleasing).
 
Je fiets blijft in perfecte staat want er is een jaarlijkse onderhoudsbeurt in het pakket
inbegrepen. Je brengt je fiets dan binnen bij een erkend servicepunt.

Schade aan de fiets tijdens de leasingperiode moet je laten herstellen bij de fietshandelaar
waar je deze aanschafte. De verplichte omniumverzekering dekt de schade aan de leasefiets,
indien er geen tegenpartij is of je bent als werknemer in fout dan wordt er een franchise van
50 EUR aan jou aangerekend.
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Opties en accessoires 

Wat zijn nu de verschillen tussen opties en accessoires aan je fiets? 
Opties zijn onderdeel van jouw fiets. Op het einde van het contract delen zij dezelfde
restwaarde als de fiets. De opties zijn ongelimiteerd binnen je persoonlijke budget. Er zijn
binnen de opties geen uitsluitingen, er is wel een verplicht ART gekeurd fietsslot cat. 2 dat je
moet hebben. Als het contract ten einde loopt wordt de fiets en dus ook de opties ingeleverd.
Voorbeelden van opties zijn: pedalen, zadel, stuur, versnellingsgroep, etc.

De accessoires zijn ook los van de fiets te gebruiken, daarom is er geen restwaarde aan
verbonden. Je mag maximum 15% van je leasebudget besteden aan accessoires.  
Opgelet! Binnen de accessoires zijn er wel uitsluitingen, zoals: kleding, schoenen, rugzakken,
drinkbussen, e.a. . 

Dus concreet: lease je een fiets voor 3000 EUR incl. BTW en opties t.w.v. 500 EUR, dan kan
je maximaal 450 EUR incl. BTW (of dus 15% van het leasebedrag) aan accessoires besteden
en zo wordt je totale investering 3.450 EUR incl. BTW.

Wat gebeurt er op het einde van de leaseovereenkomst met de accessoires?
Bij het einde van het leasecontract moet je de leasefiets inleveren, en blijven de accessoires
jouw eigendom. Voorbeelden van accessoires zijn: GPS, fietspomp, ...

Gebruik van de leasefiets

Mag ik de fiets privé gebruiken, bijvoorbeeld wanneer ik op vakantie ga?
Ja, natuurlijk want in ons fietsleaseplan is het privé gebruik van de fiets toegelaten. Dat is
een mooie win-win richting duurzaamheid!
 
Mag ik met de fiets van thuis uit een wereldreis maken of naar onze collega’s in
Berango rijden?
Ja, dat mag – uiteraard in je vrije tijd. Hou er wel rekening mee dat dit extra slijtage met zich
meebrengt wat ervoor kan zorgen dat je sneller dan anderen iets aan de fiets zal moeten
vervangen of een onderhoudsbeurt moet laten uitvoeren aangezien het leaseplan jaarlijks
slechts één onderhoudsbeurt borgt.
 
Mag mijn partner met de fiets rijden?
Ja, dat mag. Alle familieleden die bij jou inwonen mogen met de fiets rijden, zolang je zelf
maar 20% van de tijd met de fiets naar het werk rijdt.
 
Mag ik zelf aan de fiets sleutelen?
Neen, je mag wel je leasefiets poetsen, smeren en oppervlakkig nazicht of een band
vervangen. Al de rest dient steeds via een erkende fietsdealer te gebeuren, je wilt immers je
garantie niet verliezen, toch?
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Hoe zit het juist met de verzekering?
Het fietsleasingpakket maakt dat je zonder zorgen onderweg bent, en dat is wel een fijne
gedachte. Er is namelijk een fietsbijstand voorzien, waarbij er 7 dagen op 7 en 24u op 24
bijstand wordt verzekerd in de Benelux. Dat houdt in dat je bij pech, lekke band, ongeval en
vandalisme volledig verzekerd bent via de leasemaatschappij! Het alarmnummer kan je
terugvinden onder het fietszadel. 
 
In geval van diefstal, schade in fout of schade zonder tegenpartij is er een persoonlijke
vrijstelling (franchise zoals ze dat weleens noemen) verschuldigd t.b.v. 50 EUR. Deze dekking
geldt in de ganse wereld. 

Heb je lichamelijke schade of derden lijden schade door jou, dan geldt de fietsleasepolis niet
en moet je de arbeidsongevallenverzekering (ingeval van woon-werkverkeer), je familiale
verzekering (rechtsbijstandsverzekering) of je verzekering inzake privéongevallen (als je die
hebt) aangesproken worden. 
Tip: Vergeet geen familiale verzekeringspolis (BA) af te sluiten voor schade aan derden indien
je die nog niet hebt of check of je de bestaande moet laten uitbreiden (zeker indien je kiest
voor een speed pedelec of high speed bike). Weet dat je lichamelijke schade enkel vergoedt
wordt indien je zelf een privéongevallenverzekering hebt afgesloten.

Welke preventiemaatregelen dienen gerespecteerd te worden? 
Om fietsdiefstallen te voorkomen legt de leasemaatschappij het gebruik van een ART-
goedgekeurd slot (cat. 2 of hoger) op of een "Sold Secure Bicycle Lock", type Gold/Silver.
 
Bij het onbeheerd achterlaten van je leasefiets moet je de fiets met dit je slot vastmaken aan
een vast bevestigingspunt zoals een paal, boom, fietsenrek of een andere fiets.
 

Wat gebeurt er op het einde van het contract? 
Op het einde contract (na 36 maanden) heb je twee opties, je kan beslissen om de fiets:

1. Over te kopen
Aan de afgesproken overnamewaarde die vermeld staat op de offerte. 

2. In te leveren
De medewerker laat ons weten wanneer de fiets op het bedrijf staat om opgehaald te worden. 

De medewerker bezorgt de fiets met alle opties terug in een verzorgde staat samen met:
      - Alle originele opties van de fiets (incl. batterij en lader bij elektrische fietsen)
      - Fietsslot inclusief sleutels
      - enz.

Zoals hiervoor reeds gemeld, mag je accessoires op het einde van de leasemaatschappij
houden. 

Opgelet! Ernstige gebruiksschade aan je leasefiets wordt aan jou doorgerekend door de
leasemaatschappij (via factuur). 

Wat betreft einde van de overeenkomst n.a.v. ontslag, daar verwijzen we graag door naar het
fietsleasbeleid, we gaan er immers vanuit dat je dit niet nodig zal hebben, toch?
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Waar kan ik een fiets bestellen? 
Je kan de fiets bestellen bij een erkende fietsdealer waarvan je het overzicht vindt op de
website van KBC Autolease, de fietsleasemaatschappij waarmee we samenwerken. 

Je kan via de digitale weg, zelfs vanop je smartphone via een app, je fiets bestellen. Surf
naar www.kbc.be/ movesmart/aanmelden en meld je aan in KBC MoveSmart. 

Je hoeft geen klant bij KBC te zijn om de app te installeren. Je kan zo ook eenvoudig je
bestelling opvolgen.

Op onze website (zie achteraan de infobrochure) kan je het stappenplan terugvinden. Dit
stappenplan helpt je in een paar stappen op weg naar je bestelling.
(Fietsleasing_Stappenplan_MobilityUser.pdf) 

Hoe ziet het aanbod eruit? 
Er wordt enkel gewerkt met A-merken, en zeker voor elektrische versies is het essentieel
voor de levensduur van de fiets. Zo wordt er dan ook gekeken naar specifieke merken van
fietsbatterijen, waarvan bewezen is dat ze langer meegaan. Je wilt immers een betrouwbaar
vervoermiddel

De volgende A-merken zitten in het aanbod: 
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Kosten

Wat betaal ik?
Je fiets wordt verrekend via je loon. Loonruil is een heel eenvoudig principe. Je ruilt
maandelijks een stukje brutoloon in en krijgt een leasefiets in de plaats. Iedere vaste
werknemer met een contract van onbepaalde duur kan genieten van een personeelskorting
van 10% op de gekozen fietsleaseprijs, die wordt automatisch verrekend op de offerte.

Zie hieronder indicatieve tabellen (*)

Opgelet! 
Als gevolg van de loonruil daalt je brutoloon en bijgevolg ook je vakantiegeld en alle uitkeringen die je
van de overheid kan ontvangen zoals wettelijk pensioen, ziektevergoeding, werkloosheiduitkering, ….
Deze bedragen zijn echter zeer beperkt (want pensioen-, werkloosheid-, ziekte- en andere vergoedingen
zijn geplafonneerd) en dus wegen ze niet op tegen de voordelen van deze loonruil. Daarentegen worden
betalingen zoals de eindejaarspremie, … niet beïnvloed.

Een indicatief voorbeeld*:
Stel dat je instapt in ons fietsleaseplan
Je investeert +/- 68 EUR/maand aan brutoloonruil, of +/- 34 EUR netto. Als werkgever doen
we er de patronale bijdragen met een factor bij - die we jaarlijks herzien - zodat je meer
krijgt voor je geld.
In de leaseovereenkomst is dit bedrag op die manier over 36 maanden veel meer waard dan
1.224 EUR (of 34 EUR x 36 maanden). Namelijk ongeveer 3.112 EUR, vanwege een hogere
winkelwaarde van de leasefiets en daarnaast geniet je van een bijkomend vordeel dat het
jaarlijkse onderhoud, omnium-verzekering en pechbijstand inbegrepen zijn!
Conclusie: een nettovoordeel van meer dan 1.880 EUR!

Stel dat je met je eigen geld een fiets zou aankopen voor hetzelfde nettobedrag
Neem hetzelfde nettobedrag dat je via de fietsleasingregeling zou afdragen:
Dan neem je 34 EUR netto en je vermenigvuldigt dit met 36 maanden
Conclusie: Je kan een fiets ter waarde van 1.224 EUR kopen en dit zonder het voordeel dat
de kosten van onderhoud, verzekering of pechbijstand erin zitten!
 
*Deze cijfers zijn niet-contractueel en kunnen evolueren afhankelijk van de persoonlijke situatie van de
medewerker, wetswijzigingen,…
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 de city bikes (stads- en vouwfietsen);
 de bakfietsen;
 de sport fietsen (race, MTB, Trekking).

 niet- elektrisch;
 elektrisch (tot 25km/u);
 elektrisch (tot 45km/u).

basic - het woord zegt het zelf, het gaat om basisonderhoud
tour - hier is er frequenter gebruik
intens - het gaat dan om effectief zeer intensief gebruik van de fiets

Onderhoud

Welk onderhoudspakket kan ik kiezen op welk type fiets?

De fietsen worden opgedeeld in drie fietssegmenten:
1.
2.
3.

Afhankelijk van de 'aandrijving', worden deze onderverdeeld in:
1.
2.
3.

Voor elk van deze fietssegment/aandrijving-combinatie zijn er drie onderhouds-pakketten
beschikbaar:
1.
2.
3.

Het is belangrijk dat je voor jezelf overweegt welk pakket voor jouw type 'gebruik' het meeste
loont. 
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Meer informatie?

Over ons fietsleasebeleid
Je kan meer informatie over ons fietsleaseplan terugvinden op onze website via
www.aurubis.com/beerse/fietsleasing. 

Via bovenvermelde weblink kan je volgende informatie terugvinden:
- Deze informatiebrochure in pdf-vorm;
- Het volledige fietsleasebeleid;
- Een voorbeeld addendum dat je zal moeten ondertekenen in pdf-vorm;
- Tips & Tricks m.b.t. diefstalpreventie, veilig fietsen, etc.

Van offerte tot onderhoud van je leasefiets
Wat betreft de fase van offerte tot naservice, 
daarvoor moet je bij onze fietsleasepartner zijn: 
KBC Autoleasing.

Je bestelling opvolgen, de onderhoudshistoriek van je fiets raadplegen, hulp inroepen bij
pech, … KBC MoveSmart in KBC Mobile kan het allemaal. 
Lees er meer over op www.kbc.be/movesmart-mobile

KBC Autolease NV/SA 
Professor R. Van Overstraetenplein 5 3000 Leuven 
Tel: 016 88 16 00 
E-mail: mobiliteit@kbcautolease.be 
www.kbc.be/fietslease
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