
Je weet zelf al goed wat de voordelen zijn van een 

leasefiets. Je weet ook dat je via Cyclis de keuze 

hebt uit zowat alle merken in meer dan 1200 lokale 

fietswinkels. Alleen… je werkgever is nog niet op de 

hoogte van alle voordelen.

Probeer er eens een gesprek over aan te knopen en leg 

deze zeven troeven op tafel. Wie weet wil je werkgever 

dan starten met een fiscaal voordelig fietsleaseplan na 

het zien van deze folder...

FIETSLEASING IS KOSTENNEUTRAAL

Fietsleasing is niet alleen interessant voor je 

werknemers, maar ook kostenneutraal voor 

je organisatie door de besparingen op sociale 

lasten en bijdragen. Bovendien zijn de kosten 

van een operationele leasing in het kader van 

woon-werkverkeer 100% fiscaal aftrekbaar.

FIETSLEASING WERKT MOTIVEREND EN 

VERBETERT JE IMAGO

Help als ondernemer je mensen om weer te 

gaan fietsen. Het is een kleine stap die een 

grote impact heeft op de motivatie en het geluk 

van je medewerkers. Je wordt als werkgever 

ook meteen een stuk aantrekkelijker voor 

nieuwe collega’s. Je bent duidelijk mee met 

de tijd. 

HET KOST GEEN MOEITE EN AMPER 

ADMINISTRATIE

HR kan eenvoudig de hele fietsvloot beheren 

met de handige tool van Cyclis. Jij kiest je 

fiets. HR keurt de offerte goed via de tool 

van Cyclis of die van het loonsecretariaat. 

Cyclis doet de rest en houdt iedereen op de 

hoogte over de status van hun bestelling en de 

afhaaldatum. Het leasecontract gaat officieel 

van start bij afhaling van de fiets. Op het einde 

van de rit handelt Cyclis de leasing helemaal 

af. De overname of inlevering van de leasefiets 

wordt volledig begeleid door Cyclis zonder 

tussenkomst van het bedrijf.

IEDEREEN KOMT GEZONDER (EN 

SLIMMER) OP HET WERK

Minder kans op diabetes en hart- en vaatziekten, 

ontspannend effect, verminderen van 

stressklachten, meer endorfine, serotonine 

en een betere slaap… Maar wist je dat fietsen 

ook een ‘brein-effect’ teweeg brengt?  Fietsen 

Zo overtuig je je werkgever 
om te starten met fietsleasing
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bevordert de bloedtoevoer naar onze hersenen 

en zorgt ervoor dat de verschillende delen 

van ons brein beter met elkaar kunnen 

communiceren, waardoor onze cognitieve 

capaciteit vergroot. Dit houdt in dat onze 

inzichtelijke vaardigheden – die te maken 

hebben met het denken, het verstand, het 

intellect en het menselijk kenvermogen – 

verbeteren.

PECH ONDERWEG? GEEN ZORGEN!

Bel in geval van pech naar ons klantennummer 

bij VAB. Onze partner streeft ernaar om binnen 

het uur ter plaatse te komen om de fiets te 

herstellen of te depanneren naar een gewenste 

locatie. Bovendien verzekert Cyclis je fiets 

wereldwijd tegen schade en diefstal.

OOK VOOR OPENBARE BESTUREN EN 

KLEINE BEDRIJVEN  

Ook werknemers van KMO’s kunnen hun 

droomfiets leasen bij Cyclis. En er is ook goed 

nieuws voor medewerkers van lokale besturen. 

Ook zij kunnen sinds kort fiscaal voordelig een 

fiets leasen via het werk.

CYCLIS HELPT JOUW BEDRIJF  

BIJ ELKE STAP

Wil je werkgever vrijblijvend meer uitleg 

krijgen? Twijfelt hij nog aan de zes voorgaande 

troeven? Wij helpen je werkgever of HR graag 

op weg aan de hand van een online demo. Na 

jaren ervaring hebben we de know-how om 

jullie te ondersteunen. Met het nodige advies, 

teamwork en een positieve mindset loopt jullie 

fietsleaseplan binnenkort op wieltjes.
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Wij staan voor jou klaar!

+32 11 73 01 15

info@cyclis.be

facebook.com/cyclisbikelease

www.cyclis.be

Plan hier een 
online demo in!

https://calendly.com/cyclis/30-min-call?month=2022-07&utm_source=folder_online&utm_medium=qr_code&utm_campaign=overtuig_werknemer

