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Instant
happiness!
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Unieke vrijheid-blijheid aanpak
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 De medewerker kiest de fiets zelf 

 10% korting op de fiets, opties en accessoires

 Een uitgebreid dealernetwerk (+/- 500 lokale fietsdealers)

 Uitgebreid aanbod van kwaliteitsmerken

 Geniet, vrij en onbezorgd met het dienstenpakket (onderhoud, 
bijstand en verzekering) gedurende 36 maanden

 De werkgever stapt in een kostenneutraal verhaal

 Veel fiets voor weinig geld

 Vrije keuze om de fiets over te nemen aan marktwaarde
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Simulatie
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Loonruil vanuit vast maandelijks leasebudget
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Bruto 
loonruil

Vast 
leasebudget

Fiets + opties 
+ diensten 
(incl. btw, 

excl. korting)

Netto 
loonruil

80 euro60 euro30 euro 1500 euro
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1080 euro vs

1500 euro –

420 euro 

voordeel

2160 euro vs

4900 euro –

2700 euro 

voordeel
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Een fiets 
die past bij 

jouw 
lifestyle
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Verschillende segmenten
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Welke fietstypes
zijn populair?

21 000 fietsen

3800 

euro
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Bij ongeveer 500 fietsdealers
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Fietsdealers geven advies:
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 Om samen de juiste fiets te vinden

 Om een onderhoudspakket in functie van gebruik te kiezen

 Om opties/accessoires voor jouw gebruiksgemak en veiligheid 
te vinden zoals de juiste fietshelm (veiligheid), een correct 
slot (anti-diefstal), een hippe fietstas (opbergruimte),… 

 Om extra garantie batterij bij de elektrische fiets te 
ontdekken: neem dit zeker mee op in jouw offerte  2 jaar 

standaard + 1 tot 2  jaar extra

 Om je fiets correct te gebruiken en te onderhouden 
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Achielle

PRODUCT

CIJFERS VOORDELEN

DEALERS & 
MERKENAhooga Batavus Beaufort Benno Bikes Bergamont BH Bikes

Bianchi BMC Brompton Cannondale Carqon Cube Douze

Dutch-ID Ebike Das Original E-bike Manufaktur Eddy Merckx Electra Ellio Flyer

Gazelle Giant Granville Haibike i:SY Kalkhoff Kettler

Ruim merkaanbod

http://www.bhbikes.com/
http://www.gazelle.nl/
http://www.ahooga.bike/
http://www.bmc-switzerland.com/
http://www.granvillebikes.com/
http://www.achielle.be/
http://www.batavus.be/
http://www.bergamont.com/
http://www.brompton.com/
http://www.cannondale.com/
http://www.cube.eu/
http://www.douze-cycles.com/
http://www.giant-bicycles.com/
http://www.kalkhoff-bikes.com/
http://www.eddymerckx.com/
http://www.flyer-bikes.com/
http://www.isy.de/nl
http://www.rideellio.com/
http://www.kettler-alu-rad.de/be/nl
http://www.ebike-manufaktur.com/
http://www.bianchi.com/
http://www.carqon.com/
http://www.ebikedasoriginal.nl/
http://www.beaufortbikes.com/
http://www.electra.trekbikes.com/
http://www.haibike.com/be/en
http://www.dutch-id.nl/
http://www.bennobikes.com/
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Orbea

PRODUCT

CIJFERS

DEALERS & 
MERKENOxford Ridley Riese & Müller Santos Scott Sparta

Specialized Stromer Superior

Velo de Ville Venturelli Victoria VSF Fahrradmanufaktur Wilier

Tern Thompson Trek Urban Arrow

Klever Koga Lapierre Liv Lovens Merida Moustache

Ruim merkaanbod

http://www.stromerbike.com/
http://www.velo-de-ville.com/nl
http://www.trekbikes.com/
http://www.urbanarrow.com/
http://www.ternbicycles.com/be/
http://www.thompson.be/
http://www.venturelli.be/
http://www.victoria-fahrrad.de/
http://www.specialized.com/
http://www.fahrradmanufaktur.de/nl
http://www.sparta.nl/
http://www.scott-sports.com/
http://www.santosbikes.com/
http://www.r-m.de/
http://www.ridley-bikes.com/
http://www.oxfordbikes.be/
http://www.superior-bikes.nl/
http://www.wilier.com/
http://www.orbea.com/
http://www.liv-cycling.com/be/giantstores
http://www.koga.com/
http://www.klever-mobility.com/nl/
http://www.merida.be/
http://www.moustachebikes.com/
http://www.lapierrebikes.com/
http://www.lovensbikes.com/
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Opties &
accessoires
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Opties & Accessoires

Opties Accessoires

Onderdeel van de fiets Ook los van de fiets te gebruiken

Dezelfde restwaarde  als de fiets Geen restwaarde

Ongelimiteerd binnen budget Gelimiteerd wegens ondergrens 15% 
restwaarde bij operationele leasing

Geen uitsluitingen

Verplicht ART gekeurd fietsslot cat. 2!

Uitgesloten: kleding, schoenen, rugzakken, 
drinkbussen 
excl. fietshelm + fluovestje

Einde contract: inleveren met fiets Einde contract: eigendom bestuurder

Opgenomen in verzekeringsdekking Opgenomen in verzekeringsdekking in geval 
van verzekerde schade aan de fiets
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Jouw lease-offerte
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De offerte via digi-dealers (terug te vinden op onze website)
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1. Elke werknemer krijgt een unieke 
code ter beschikking via 
MoveSmart  geen uitwisseling van 

persoonsgegevens (GDPR proof)

2. Neem deze code mee naar jouw 
fietsdealer

3. Fietsdealer maakt dealerofferte in 
kassasysteem gekoppeld met jouw 
unieke code

4. Dealerofferte wordt automatisch 
aan KBC Autolease bezorgd

5. Je krijgt instant jouw leaseofferte 
te zien in het MoveSmart portaal
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Ga akkoord met je leaseofferte 
in MoveSmart
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6. Meld je aan in jouw MoveSmart
portaal

7. Raadpleeg je aangevraagde lease-
offertes

8. Vergelijk meerdere lease-offertes

9. Keuze gemaakt? Geef dan je 
goedkeuring

10.Je gekozen offerte wordt nu 
bezorgd aan jouw werkgever
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De offerte via niet-digi dealers 
(niet-geconnecteerde kassa)
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1. Elke werknemer krijgt een unieke code ter 
beschikking via MoveSmart  geen uitwisseling 

van persoonsgegevens (GDPR proof)

2. Neem deze code mee naar jouw fietsdealer

3. Fietsdealer maakt dealerofferte met jouw 
code op vermeld 

4. Je bezorgt deze dealerofferte aan KBC 
Autolease via  mobiliteit@kbcautolease.be

5. KBC Autolease maakt een leaseofferte 

6. De leaseofferte wordt door KBC Autolease op 
het MoveSmart portaal geplaatst 

mailto:mobiliteit@kbcautolease.be
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Ga akkoord met je leaseofferte 
in MoveSmart
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5. Meld je aan in jouw MoveSmart
portaal

6. Raadpleeg je aangevraagde lease-
offertes

7. Vergelijk meerdere lease-offertes

8. Keuze gemaakt? Geef dan je 
goedkeuring

9. Je gekozen offerte wordt nu 
bezorgd aan jouw werkgever
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Je 
leasefiets 
afhalen
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Je leasefiets afhalen bij de dealer
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 Controleer volgende zaken

- Correcte fiets, maat en kleur?

- Alle opties en accessoires aanwezig?

- KBC stickertje met F-nummer aanwezig?

- Bij HSB: nummerplaat & KBC stickertje?

- Dit stickertje is belangrijk voor verdere service!

 Onderteken het afleverdocument( =opstartdatum 
van het contract)
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Inbegrepen
diensten
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 Tussenkomst van verzekeraar bij schade of diefstal

 Beperkt eigen risico (50 €) voor de gebruiker

 Wereldwijde dekking, ook op vakantie

 Voor alle fietstypes en opties

 Accessoires zijn verzekerd bij een verzekerd 
schadegeval met de fiets

 Tip : Vergeet geen familiale verzekeringspolis af te 
sluiten voor schade aan derden

 Diefstalpreventie:

 ART-goedgekeurd slot (cat.2 of hoger)

 Fiets vastmaken aan een vast bevestigingspunt

Verzekerd tegen schade en diefstal

Aangiftes naar 

fietsschade@kbcautolease.b

e
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VAB-fietsbijstand
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 24/7 VAB-bijstand in geval van pech 

 Wegenwachter tracht de fiets mobiel te maken

 Benelux

 Uniek alarmnummer voor onze klanten (zie KBC-sticker op 
de fiets)

 Raadplegen via KBC Mobile-app
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Onderhoud

 De fiets blijft tiptop in orde dankzij 
het jaarlijks onderhoud…

 … te kiezen uit verschillende 
onderhoudspakketten na overleg 
met je fietsdealer

 Wat is inbegrepen in het 
onderhoud?
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Inhoud per onderhoudspakket

Inbegrepen
Max.freq./

jaar
Inbegrepen

Max.freq./

jaar
Inbegrepen

Max.freq/

jaar

 1  1  2

Banden Controle en bijstellen van de bandenspanning  1  1  2

Remmen 
Controle en afstellen van de remmen en 

remkabels


1


1


2

Vervanging van de remblokken (voor & achter)  1  2  3

Vervanging van de remkabels  1  1  2

Ontluchten hydraulische remmen  1  1  2

Versnellingen 
Controle en afstellen van voor- & 

achterversnelling


1


1


2

Vervanging van de versnellingskabels  1  1  2

Onderhoud Rohloffnaaf of Pinionversnelling nvt  1  1

Wielen Afstellen van de naven en spaakspanning   1  1  2

Vervangen van gebroken spaken  onbeperkt  onbeperkt  onbeperkt

Wielen centreren  onbeperkt  onbeperkt  onbeperkt

Aandrijving
Controle van optimale werking trapas en ketting 

(ontvetten, smeren)


1


1


2

Vervanging ketting of riem nvt  1  2

Vervanging cassette/tandwielen nvt  1  2

Verlichting
Vervanging van verlichting (a fabriek gemonteerd 

licht -> enkel lampje)


onbeperkt


onbeperkt


onbeperkt

 1  1  1

BASIC TOUR INTENS

Algemeen nazicht van alle bevestigingspunten en aanspanningen

Software update inclusief rapport aanleveren aan KBC AUL

WAT ZIT ER PRECIES IN ELK ONDERHOUDSPAKKET? 
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Een gedifferentieerd onderhoud
voor ieder type fiets
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CITY BAKFIETS SPORT

stad

vouw

Race

  MTB  

Trekking

BASIC V V V

TOUR V V V

INTENS V V V

BASIC V X V

TOUR V V V

INTENS V V V

BASIC X X X

TOUR V V V

INTENS V V V

Fietssegment

Elektrisch 25km/u

Elektrisch 45km/u

WELKE ONDERHOUDSPAKKET KAN IK KIEZEN OP WELK TYPE FIETS? 

Onderhoudspakket

Niet-elektrisch
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Einde 
contract
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Overname van de fiets
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 Je krijgt de mogelijkheid om de fiets aan te kopen via KBC 
Autolease aan een vooraf bepaalde marktprijs vermeld 
op je offerte

 De overname verloopt rechtstreeks tussen KBC 
Autolease en de werknemer

 Zonder belastingen, sociale zekerheidsbijdragen of 
voordeel alle aard

 1 jaar garantie op de fiets
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Teruggave van de fiets
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 Laat de fiets (inclusief opties) achter bij je bedrijf, dealer of 
thuis

 Accessoires mag je bijhouden.

 Eventuele schade wordt via een expertise vastgelegd en 
gefactureerd.

 Second life : Ateljee VZW zorgt refurbishment & verkoop in 
kringwinkels  sociale economie

 2ehands-verkoop van de fiets door KBC Remarketing te 
Londerzeel
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Wat hebben
we meer in 
petto?

Let’s get 
digital!



Internal

KBC MoveSmart + Mobile

• Simulaties & leaseofferte raadplegen

• Fiets bestellen

• Contract opvolgen

• Overzicht andere vervoersmodi indien van toepassing
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Nog vragen?
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• Surf naar www.kbcautolease.be/fietsleasing

• Mail naar mobiliteit@kbcautolease.be

• Bel naar Drivercare op 016 88 16 00

• Raadpleeg je fietspolicy

http://www.kbcautolease.be/fietsleasing
mailto:mobiliteit@kbcautolease.be
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Klaar om 

de sprint 

aan te 

trekken?

We helpen 

je graag.


