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INTERESSANTE FEITEN
PRODUCTIVITEIT | Wist u dat de arbeidsproductiviteit van
werknemers die op de fiets komen, enkele procenten hoger
is dan van werknemers die dat niet doen. Dat levert
aanmerkelijke voordelen voor de werkgever. Een stijging van
1% van de arbeidsproductiviteit leidt tot en voordeel van
gemiddeld € 750,00 per werknemer per jaar. (Bron: TNO)

duurzaam beleid, minder autokilometers
betekend minder CO2-uitstoot. Een medewerker
die twee keer in de week 7,5 kilometer fietst in
plaats van de auto pakt, bespaart al gauw 200
kilo CO2-uitstoot per jaar.

ARBEIDSVERZUIM | Werknemers die dagelijks
op de fiets naar het werk gaan hebben 10 tot
15% minder arbeidsverzuim dan medewerkers die
dagelijks met de auto gaan. (Bron: TNO)

CIJFERS 2019 | Gebruik
Gemiddeld aantal gefietste kilometers
per inwoner per jaar
Gemiddeld gefietste afstand gewone fiets
Gemiddeld gefietste afstand eBike

MINDER CO2 | Fietsstimulering past in een

861 kilometer
3,6 kilometer
5,5 kilometer

POPULARITEIT |Uit onderzoek is gebleken dat het fietsplan enorm populair

BESTEDING | In de laatste jaren is meer dan 50%
van de vrije ruimte binnen de WKR besteed aan
fietsen en een sterk groeiend aantal eBikes.

is onder werkgevers en werknemers. Deze secundaire arbeidsvoorwaarden
worden zeer gewaardeerd.

GELD BESPAREN | Het GfK-onderzoek laat zien
dat bijna de helft van alle werknemers in Nederland
interesse heeft in het leasen van een fiets of eBike
met bijtelling via de werkgever. Dankzij de nieuwe
fietsregeling die per 1 januari 2020 ingaat, kun je al
tegen 7% bijtelling een fiets of elektrische fiets
leasen. Dat is slechts een paar euro per maand. Het
maandelijkse leasetarief kun je bovendien van het
brutoloon aftrekken. Zo loopt het voordeel
tegenover de nieuwprijs op tot wel 40%, zelfs als
een werkgever niets bijdraagt.

REGEN EN WIND | Slecht weer
leidt er niet toe dat fietsers en
wandelaar overstappen in de auto
of het OV. Dit stellen onderzoekers
van de TU Delft en KiM op basis van
nieuw onderzoek, waarin een
aantal vooroordelen over actieve
vervoerswijzen onderuit wordt
gehaald.

MOBILITEIT | Door de komst van nieuwe
innovatieve producten, zoals de eBike en Speed
Pedelec, is de fiets een nog slimmere mobiliteitsoplossing dan ooit tevoren.

LEASEN IS EEN WIN / WIN SITUATIE,
GA TOCH LEKKER FIETSEN!
VOORDELEN WERKGEVER








Investering in bereikbaarheid van uw bedrijf
Duurzame mobiliteit en minder CO2 uitstoot
All-in service, onderhoud en verzekering
Geen lastige administratieve regelingen
Fitter en vitaler personeel
Heldere en duidelijke advisering bij aanvraag
Besparing op o.a. sociale lasten en parkeren

VOORDELEN MEDEWERKER









Geen files en besparing op autokosten
Elke type fiets is mogelijk
Fiscaal voordeel tot 40% t.o.v. koop
Geen hoge aanschafkosten
Vast bedrag per maand via brutoloon
All-in service, onderhoud, reparatie en verzekering
Optie tot koop na 36 maanden
Behoud van recht op reiskostenvergoeding

HET LEASEN VAN EEN FIETS OF EBIKE
TEGEN EEN LAGE BIJTELLING
Vanaf 1 januari 2020 krijgt de bekende leaseauto gezelschap van
de leasefiets. En zo’n fiets van de zaak rijd je al tegen 7% bijtelling.
In tegenstelling tot de oude fietsregeling (die gewoon blijft
bestaan), is de leasefiets van de zaak in z’n nieuwe jasje voor elke
doelgroep interessant. Want ook al rijd je een leaseauto, een
leasefiets past daar prima naast, zelfs in combinatie met een OVkaart van de werkgever. Fiets dan bijvoorbeeld naar het station of
transferium. Zelfs de mogelijkheid om (deels) reiskosten te
vergoeden blijft van kracht. Je kunt dus in ieder geval altijd een
aantal dagen in de week op de fiets naar het werk.
De werkgever kan de leasefiets op drie manieren aanbieden:

1. De werkgever investeert 100%
2. De werkgever en werknemer investeren samen
3. De werkgever faciliteert
Maandelijks betaalt u, via de werkgever middels een verrekening
van het brutosalaris, een vast leasebedrag plus 7% bijtelling.
Dit bedrag is inclusief verzekering, onderhoud, diefstal en
pechhulp voor de fiets. De leasefiets mag dan in de eerste drie
jaar zowel zakelijk als privé gebruikt worden. Na deze periode
heeft de werknemer de mogelijkheid de leasefiets over te nemen
tegen 15% van de cataloguswaarde.

HET AANVRAGEN VAN EEN LEASEFIETS
Stuurwold Fietsspecialisten! werkt samen met LEASE A BIKE, deze
organisatie (onderdeel van PON) regelt het hele traject in slechts
vier eenvoudige stappen. Zo kost het de werkgever geen extra
werk en hoeft de werknemer alleen maar zijn of haar favoriete
fiets of eBike uit te zoeken.

Wij verzorgen graag het contact tussen uw bedrijf en Lease A
Bike, zodat uw werknemer snel op zijn of haar favoriete fiets
kan rijden.
DE VIER STAPPEN VAN HET ONLINE PLATFORM
1 LEASE A BIKE sluit een contract af met de werkgever.
De werknemer geeft aan de werkgever aan dat hij/zij
interesse heeft in een leasefiets. De werkgever geeft
toestemming via het geautomatiseerde platform.
2 Na registratie en toestemming de werkgever, krijgt
De werknemer direct een bestelcode in de mail. Met deze code komt
de werknemer naar onze winkel.
3 De werknemer zoekt bij ons zijn/haar favoriete fiets uit.
Hierbij zijn alle merken en types mogelijk. Ook kunnen accessoires, zoals
een slot, regenpak of fietstas direct mee geleased worden.
4 Als laatste ondertekent de werknemer het leasecontract via het online
platform in de winkel en de fiets of eBike kan mee!

FIETSPLAN 2.0 | FIETSPLAN (WKR) OF LEASEN
Vanaf 1 januari 2020 wordt de ‘fiets van de zaak’ in een nieuw jasje
gestoken. Waar het huidige fietsplan binnen de werkkostenregeling
(WKR) valt en dus beperkt is, door de 1,2% van de totale loonsom, de vrije
ruimte en het maximaal fiscaal voordeel tot (meestal) € 749,00, wordt de
nieuwe regeling een stuk aantrekkelijker. In eerste instantie komt er een
standaard bijtelling van 7% voor privégebruik van de fiets. Zo kan een
werknemer al voor een paar euro per maand een mooie fiets rijden.
Deze regeling valt buiten dus de WKR én hoeft de werkgever helemaal
niks te kosten. Er blijft echter wel keuze voor het aanbieden van beide.

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN FIETSPLAN EN LEASEN?




Via een fietsplan schaft een werknemer een fiets aan die de
werkgever in eerste instantie (binnen de WKR) betaald. Kosten
voor onderhoud, reparaties worden hier niet in verrekend en
komen voor rekening van de werknemer. De verzekering kan hierin
wel opgenomen worden. De werkgever verrekend een (vast)
bedrag elke maand van het brutosalaris (of vakantiedagen /
overuren). Zodra de fiets volledig is afbetaald, is de fiets eigendom
van de werknemer.
Bij een leasefiets betaald de werkgever een vast leasebedrag per
maand. Dit bedrag is vervolgens wél inclusief onderhoud,
reparaties, verzekering én pechhulp. Na 36 maanden
(leasetermijn) kan de werknemer de fiets overnemen voor 15% van
de nieuwwaarde. Ook hier verrekend de werkgever met de
werknemer dit (vaste) bedrag elke maand met het brutosalaris,
(of vakantiedagen / overuren). Voordeel is dat de werkgever in
deze regeling ook (deels) kan meebetalen aan de fiets.

EEN WEEK LANG UITPROBEREN
Werknemers die wonen of werken in de gemeente Noordenveld
kunnen een week lang op één van de geselecteerde eBikes en
Speed Pedelecs (45 km/u) rijden. Zo kunnen ze ervaren hoe het
rijden op zo´n fiets is. Ook ervaren ze op deze manier de vele
voordelen van woon-werkverkeer op de fiets.
Werkgevers kunnen dit project steunen en werknemers in hun
bedrijf stimuleren zich aan te melden.
Dit project is het afgelopen jaar zeer succesvol geweest. In
totaal hebben meer dan 90 werknemers zeker 2 dagen in de
week de fiets gebruikt naar het werkt toe.
Deelname aan dit project kost u als werkgevers helemaal niets.
De gemeente Noordenveld heeft als doelstelling “de fiets
gemeente” van het noorden te worden en investeert daarom
ook in duurzame mobiliteit, een betere en fietsvriendelijke
infrastructuur en stimulering van fietsgebruik.

ONZE DOELSTELLING IS OM O.A. WERKEND NOORDENVELD
OP DE FIETS TE KRIJGEN, MINDER DRUKTE IN HET VERKEER EN
VITALE WERKNEMERS, DAT IS EEN WIN / WIN SITUATIE.

ONZE BIJDRAGE
Sinds 1970 zijn wij gevestigd in Roden, vooral de laatste jaren
hebben wij ons steeds meer toegelegd op de elektrische fiets.
Inmiddels hebben wij een gebalanceerd aanbod van
verschillende merken. Wij werken nauw samen met meerdere
fabrikanten, die ieder een ruim aanbod hebben van diverse
eBikes, Speed Pedelecs, stads- en sportfietsen. Hierdoor kunnen
wij in elke prijsklasse en specificaties voorzien.
Van een voordelige instapper tot prachtige premiummodellen en
voor accessoires zoals regenkleding, fietstassen en al het onderhoud bent u eveneens bij ons aan het juiste adres.

ZORGELOOS FIETSEN!

Wilt u gebruik maken van een fietsplan of liever een leaseregeling,
dan adviseren wij u hierin graag en nemen u zoveel mogelijk werk
uit handen.

Dat is waar het ons om gaat. Dit begint bij goed advies, de
mogelijkheid om te proberen en samen zoeken naar de beste
opties, zowel voor werkgevers als werknemers.

ALS WERKGEVER ZELF FIETSEN TER BESCHIKING STELLEN?

Natuurlijk blijft het daar niet bij, elke fiets heeft onderhoud nodig
om goed te blijven functioneren. Dit kunnen wij uitvoeren in onze
serviceafdeling. Onze medewerkers kunnen de fiets of eBike
volledig onderhouden en in tip top conditie houden.

Neem dan vrijblijvend contact met ons en wij informeren u graag
over alle mogelijkheden en de voordelen.

Bel 050-5019044 of mail naar info@stuurwold.nl

Via de leaseregeling is onderhoud inbegrepen in het vaste
maandbedrag, wij maken met de werknemer een serviceafspraak zodat die er zelf niet om hoeft te denken.
Lekker makkelijk! Inplannen van onderhoud is gemakkelijk en
vervangend vervoer is natuurlijk beschikbaar.
Voor bedrijven in de gemeente Noordenveld met meerdere
fietsen in eigen beheer of via Lease A Bike bieden wij
desgewenst service op de zaak aan. U maakt met ons een
afspraak en wij voorzien in het onderhoud.* Dat is pas zorgeloos!
*dit is enkel van toepassing op leasecontracten via Lease A Bike

FAQ

1. HOE WORDT MIJN BEDRIJF KLANT BIJ LEASE A BIKE?
Als het concept u bevalt dan verzorgt Stuurwold Fietsspecialisten! graag uw aanvraag.
U ontvangt dan twee documenten.
1. Een samenwerkingsovereenkomst tussen uw bedrijf en LEASE A BIKE.
2. Een mantelovereenkomst met de leasemaatschappij voor de financiering van de fiets(en)
Zodoende komen de fietsen niet bij u op de balans.
Nadat uw kredietaanvraag is goedgekeurd heeft u binnen 24 uur toegang tot het platform en kunt u van start.

2. KUNNEN OOK KLEINE BEDRIJVEN
GEBRUIK MAKEN VAN DE NIEUWE REGELING?
Ja, alle bedrijven, ongeacht het aantal werknemers,
kunnen gebruik maken van de nieuwe leaseregeling.

3. KAN IK ALS WERKGEVER HET HUIDIGE FIETSPLAN ÉN HET LEASEN AANBIEDEN?
Ja, beide opties aanbieden is zeker een mogelijkheid, uw werknemer kan dan kiezen wat het beste
bij hem of haar past.

4. HOE KAN IK EEN LEASEFIETS AANBIEDEN?
Dat gaat vrij eenvoudig en dit bepaald u zelf. Er zijn 3 opties
1. U betaald het leasebedrag voor de werknemer, bijvoorbeeld als een secundaire arbeidsvoorwaarde.
De werknemer betaald dan alleen de 7% bijtelling, welke wordt verrekend.
2. U betaald een deel mee, bijvoorbeeld een deel van de kilometervergoeding voor de dagen dat de werknemer op de fiets naar het werk komt.
Ook hierbij betaald de werknemer wel de 7% bijtelling.
3. U faciliteert alleen, alle kosten worden volledig door de werknemer betaald d.m.v. de verrekening van het brutoloon.

5. WAT ZIT ER ALLEMAAL IN HET LEASEBEDRAG?
De regeling betreft een All-in lease, het vaste bedrag per maand is inclusief de kosten voor de fiets, een verzekering en pechhulp, onderhoud,
reparaties en service. Eventueel onderhoud en reparatie vraagt uw werknemer zelf aan, per pakket geldt een maximum voor de kosten hiervan.

6. HOE BESPAAR IK ALS WERKGEVER MET EEN LEASEFIETS?
Creeer een verlaging van de sociale lasten. Uw werknemers met een fiets van zaak beschikbaar stellen hoeft u niets te kosten. Sterker nog, het levert u
gel op. Het maandelijkse leasebedrag kan namelijk worden ingehouden op het brutoloon van de werknemer en zo bespaart u gemiddeld 17% aan
sociale lasten. Bij een fiets van bijvoorbeeld € 2800,00 komt dit neer op een besparing van bijna € 500,00 per fiets verspreid over 36 maanden.
Een andere besparing kan worden gerealiseerd door uw werknemers meer te laten fietsen naar het werk. De kosten voor het leasen van een eBike of
een gewone fiets zijn veel lager dan die voor een leaseauto. Dat klinkt vanzelfsprekend. Wat echter vaak wordt onderschat, zijn de kosten voor tanken
en parkeren. De accu van de eBike kan deels thuis en deels op de zaak worden opgeladen, een volle accu kost gemiddeld ca. € 0,25 ct.
Een ander voorbeeld is dat op de ruimte van één parkeerplek wel 7 fietsen kunnen staan…

7. VOOR WAT VOOR BEDRAG MAG EEN WERKNEMER EEN FIETS UITZOEKEN?
In het platform van LEASE A BIKE bepaalt u zelf de regels van het fietsplan. U geeft hierbij aan wat de leasefiets maximaal mag kosten, dit kunt u per
werknemer zelf invullen, als een werknemer graag een duurdere fiets wil aanschaffen en dit zelf wil betalen, kan dit gewoon.

Geachte ondernemer,
Bedankt voor uw interesse in het FIETSPLAN 2.0.
Om meer duidelijkheid te geven over de veranderingen voor komend jaar hebben wij deze informatiebrochure met veel zorg voor
u samengesteld. Desalniettemin kan het voorkomen dat u nog vragen heeft. Graag staan wij u dan te woord om deze te
beantwoorden. Indien u behoefte heeft aan maatwerk voor uw bedrijf of een eigen fietspark wilt samenstellen dan doen wij u
graag een passend voorstel. Voor meer informatie of een aanvraagformulier kunt u ons contactformulier gebruiken, wij nemen
binnen 24 uur contact met u op om de mogelijkheden met u te bespreken.

Met vriendelijke groet,
Bart en Teun Stuurwold
Stuurwold Fietsspecialisten! | Nieuweweg 26A | 9301 GS Roden
050-5019044 | info@stuurwold.nl | www.stuurwold.nl
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