
Stappenplan  
KBC MoveSmart
Mobility User

 Aan de slag
Je mocht je activatiemail met je gebruiksnaam en tijdelijk wachtwoord goed ontvangen. Surf nu naar www.kbc.be/
movesmart/aanmelden en meld je aan in KBC MoveSmart. 

 Wat vind je terug onder ‘Mobiliteit’?
Mobiliteitsplannen
Wat is toegelaten binnen het fietsreglement van je werkgever (type fiets, onderhoudspakket,…)?

Contracten
Raadpleeg alle informatie over je fiets.

Bestellingen
Hier vind je de gegevens terug van je bestelde fiets (bv. voorziene leveringsdatum).

Offertes
• Gemaakte offertes vind je terug onder ‘overige’. 
• Bevestigde offertes en offertes die nog niet werden goedgekeurd, staan onder ‘Bevestigd’.

 Simuleer je fietsbudget.
Ga naar ‘offertes’ en klik op ‘fietssimulatie’. Kies het resultaat dat je wil berekenen: de maximale catalogusprijs van een fiets 
binnen een bepaald leasebudget (selecteer ‘Catalogusprijs’) of het leasebedrag dat tegenover een bepaalde catalogusprijs 
van een fiets staat (selecteer ‘Leasebedrag’).



 Vraag een offerte aan je KBC fietsdealer
Stap 1:  Genereer je unieke barcode door op je profiel ‘Genereer document’ te selecteren. Neem deze code mee naar 

je fietsdealer. Voor de adressen, kijk op www.kbc.be/fietsleasing/dealers. 

Stap 2:  Kies bij je fietsdealer je favoriete fiets. Ben je er nog niet uit? Vraag eventueel meerdere offertes aan zodat je kunt 
vergelijken en je keuze maken. Laat je fietsdealer de barcode scannen. Zo ontvang je een automatische leasing 
offerte die conform is met het fietsreglement van je werkgever.

Stap 3:  Je dealer koppelt je unieke code aan je offertes waardoor deze onmiddellijk worden omgezet in leasevoorstellen. 
Je kunt ze raadplegen in KBC MoveSmart. Kan je fietsdealer de code niet scannen? Dan wordt je leasingofferte 
niet automatisch aangemaakt. In dat geval mag jij ons je offerte bezorgen via mobiliteit@kbcautolease.be. Het KBC 
Fietsteam zal het leasevoorstel zo spoedig mogelijk opstellen en in KBC MoveSmart plaatsen. 

 Keur je leaseofferte goed
Stap 1: In KBC MoveSmart vind je onder ‘Acties & Meldingen’ de leaseofferte van je gekozen fiets terug.

Stap 2: Je kunt de details van je offertes raadplegen in ‘Detail van offerte’.

Stap 3:  Onderaan je offerte kun je kiezen om de offerte goed te keuren of te weigeren. Maak hiervoor gebruik van de knop 
‘Goedkeuren’ of ‘Verwijderen’.

Stap 4:  Indien je de offerte hebt goedgekeurd, zal je vlootverantwoordelijke een finale goedkeuring geven aan KBC 
Fietsleasing.

Stap 5:  Proficiat! Je fiets werd nu besteld. Het KBC fietsteam houdt je verder op hoogte zodra de fiets klaar staat om 
afgehaald te worden. 

 Geniet van de handige smartphone-applicatie
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.

www.kbc.be/fietsleasing
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