Je droomfiets leasen? Dat doe je bij CYCLIS!
Kies je fiets bij een lokale fietswinkel en geniet
van een all-in leasepakket.
THE LEASE WE CAN DO.

All-in

Leasepakket

Wil jij ontspannen aan je werkdag beginnen?

INTERESSANTE CONDITIES

FLEXIBEL ONDERHOUDSBUDGET

OMNIUMVERZEKERING

Lease bij CYCLIS een fiets met bijbehorende

Je besteedt een stuk van je brutobudget of

Dit budget dient voor alle soorten

Wij verzekeren je leasefiets gedurende de

accessoires voor woon-werk verkeer.

mobiliteitsbudget aan een volledig uitgeruste

onderhoudswerken en de aankoop van

hele leaseperiode tegen schade en diefstal.

Bovendien mag je de fiets ook gebruiken in

bedrijfsfiets inclusief accessoires en ontzorgende

accessoires tijdens de leaseperiode. Je bepaalt

Deze verzekering geldt in heel Europa, ook op

je vrije tijd!

diensten. Een leasefiets is gemiddeld tot 40%

zelf welk bedrag je daaraan wil besteden.

fietsvakantie.

voordeliger dan een privé-aankoop dankzij de

Super handig! Want je moet je portefeuille niet
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•

gunstige fiscaliteit. Bovendien geniet je van een

bovenhalen. CYCLIS regelt de betaling met de

Stel zelf je favoriete fiets samen incl.

gespreide betaling. Na de leaseperiode kan je de

fietshandelaar. Volg dit budget online op waar

tool een PV van de politie en een bewijs van

accessoires bij een plaatselijke fietswinkel

fiets kosteloos inruilen of overnemen aan een

en wanneer je maar wil. Het minimum budget

de twee sleutels van je fietsslot met een

Fiets zonder zorgen dankzij ons

restwaarde. In beide gevallen kan je een nieuwe

bedraagt €300,00 voor drie jaar. Fiets je veel

zichtbaar sleutelnummer. Vervolgens ontvang

all-in leasepakket

fiets leasen.

of doe je lange afstanden? Je kan je budget

VOORDELEN

Alles binnen handbereik via de My.Cyclis-

afstemmen op jouw behoefte en verhogen per

tool

€50,00 tot een maximum van €1200,00.

Bij diefstal bezorg je ons via de My.Cyclis-

je een nieuwe gelijkwaardige fiets.

•

Ga in geval van schade naar je lokale
fietswinkel en vraag een bestek van
de herstellingskosten en foto’s van de
beschadigde onderdelen. De fietshandelaar
bezorgt ons deze gegevens via de tool. Van

HOE WERKT HET?

zodra CYCLIS de goedkeuring geeft, kan de

Ga naar de My.Cyclis-tool via onze website

handelaar de herstellingen uitvoeren.

www.cyclis.be om je onderhoudsbudget
te raadplegen. Toon dit bewijs aan de
fietshandelaar via je smartphone. Hij kan dit
budget ook raadplegen in de tool.
WAT GAAT HET MIJ KOSTEN?
ELEKTRISCHE FIETS

PECHBIJSTAND

FIETSVERGOEDING

Pech onderweg? Onze partner staat dag en nacht
Cataloguswaarde €3000,00

Fietsvergoeding tot €0,24 / km

EEN RESTEREND BUDGET?

klantennummer +32 3 253 61 38 en geef je

Leasekost ± €129,00 / maand

Stel: je woont 8 km van het werk en gaat 3

Laat het ons weten! Dan zorgen we dat dit niet

SO-nummer* door. Een technieker zal binnen

incl. verzekering, onderhoud & pechbijstand

keer per week met de fiets

verloren gaat. Je kan voor het resterend budget

het uur ter plaatse zijn om een herstelling uit te

een waardebon krijgen voor later gebruik bij je

voeren. Als dit niet mogelijk is, depanneren ze je

fietswinkel.

naar een gewenste locatie.

Brutolooninhouding ± €86,00 / maand

€0,24 X 16 km = €3,84 / dag

Nettolooninhouding ± 48,00 / maand

€11,52 / week = €46,08 / maand

HEB JE AAN HET EINDE VAN DE RIT NOG

voor je klaar in heel de Benelux. Bel naar ons

*SO-nummer: Je kan dit nummer terugvinden op je operationele
huurovereenkomst.

Lease een fiets in 5 eenvoudige stappen
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Meld je aan & simuleer de geschatte leaseprijs
Surf naar www.cyclis.be en meld je aan in de My.Cyclis-tool*.
Simuleer met onze handige calculator snel een leasebedrag waar
en wanneer je maar wil.
* Heb je nog geen CYCLIS account? Maak dan een account aan met behulp van de
sign up code van je bedrijf. Je kan deze code opvragen via login@cyclis.be

Heb je interesse?
Ga naar een lokale fietswinkel en vraag een offerte op voor
je favoriete fiets inclusief accessoires. Daarna kan je heel
eenvoudig de simulatie omzetten naar een leaseofferte via de
My.Cyclis-tool. Je ontvangt de leaseofferte binnen 2 werkdagen
per mail.
Laat de leaseofferte goedkeuren door je bedrijf
Van zodra wij de goedkeuring ontvangen, bestellen wij je
droomfiets bij de gekozen fietswinkel.

Haal je fiets op bij de handelaar
CYCLIS laat weten wanneer je jouw splinternieuwe fiets kan
afhalen. Vanaf dat moment start het leasecontract.

Beheer je leasefiets via My.Cyclis
Je vindt het overzicht van je fiets en de bijbehorende
diensten terug in onze handige tool.

Wij staan 24/7 voor jou klaar!

+32 11 73 01 15
info@cyclis.be
facebook.com/cyclisbikelease
www.cyclis.be

