IS JE BEDRIJF KLAAR VOOR DE FIETS?
PUSHING LIMITS FOR OUR CUSTOMERS.
THE LEASE WE CAN DO.

All-in

Leasepakket

WAAROM CYCLIS?

HOE GAAT DIT IN ZIJN WERK?

FLEXIBEL ONDERHOUDSBUDGET

OMNIUMVERZEKERING

•
•

De pionier van fietsleasing in België

ELEKTRISCHE FIETS

Met dit budget betaalt de fietser 3 jaar lang

Wij verzekeren de fiets tegen schade en

Innovatieve online tool voor zowel werkgever

AANSCHAFWAARDE €3.000,00

het onderhoud of koopt hij extra accessoires

diefstal gedurende de hele leaseperiode. Deze

aan. Hij bepaalt zelf welk bedrag hij daaraan

verzekering is geldig in heel Europa.

als werknemer

•
•
•
•

Maatwerk in fietsleasing voor de medewerker

Leasetermijn ± €129,00 p/m

wil besteden. Super handig, want hij hoeft niet

Landelijke dekking met servicepunten

Incl. verzekering, onderhoud en pechbijstand

contant af te rekenen. CYCLIS regelt alles met

Ons team onzorgt jou en je collega’s 24/7

Dit bedrag wordt maandelijks gefactureerd aan het bedrijf

de gekozen fietswinkel.

tool een PV van de politie en een bewijs van

De fietser volgt dit budget op in de tool waar

de twee sleutels van het fietsslot met een

en wanneer hij wil.

zichtbaar sleutelnummer. Vervolgens ontvangt

Aansluiten bij CYCLIS kost je helemaal niets
Brutolooninhouding ± €129,00 p/m

JE WERKNEMERS …

Dit bedrag houdt het bedrijf in op het brutoloon

•

van de medewerker

Stellen hun favoriete fiets samen incl.
Fietsen zonder zorgen
dankzij ons all-in leasepakket

•

Hebben alles binnen handbereik met behulp

Bij diefstal bezorgt de fietser ons via de

hij een nieuwe gelijkwaardige fiets.

•

accessoires bij een lokale fietswinkel

•

•

In geval van schade gaat de fietser naar de
fietswinkel en vraagt een opgave van de

DE FIETSREGELING IS HIERMEE
KOSTENNEUTRAAL VOOR DE WERKGEVER

van de My.Cyclis-tool
FLEXIBELE VERLONING

KOSTEN VOOR DE WERKNEMER

Werknemers kunnen een bedrijfsfiets leasen

€129,00 p/m bruto - €77,00 p/m netto

met een interessant fiscaal voordeel. Ze ruilen

Incl. verzekering, onderhoud en pechbijstand

3 jaar een deel van hun brutoloon in voor het

HEEFT DE FIETSER AAN HET EINDE VAN DE

reparatiekosten en foto’s van de beschadigde

RIT NOG EEN RESTEREND BUDGET?

onderdelen. De fietswinkel bezorgt ons

We zorgen ervoor dat dit budget niet verloren

deze gegevens via de tool. Zodra CYCLIS de

gaat. De fietser kan voor het resterend bedrag

goedkeuring geeft, kan de reparatie worden

een waardebon aanvragen welke ingewisseld

uitvoerd.

kan worden voor accessoires.

PECHBIJSTAND

gebruik van de fiets. De fietser geniet van

BESPARING

In geval van pech belt de fietser naar het nummer

een voordeel tot 40% ten opzichte van een

De medewerker bespaart door meer te fietsen op de

+32 3 253 61 38 en vermeldt hij zijn SO-nummer*.

privéaankoop in de winkel.

kosten voor afschrijving en brandstof van de auto. Deze

Onze partner VAB komt binnen een uur ter plaatse

besparing is vaak hoger dan de netto lasten van de

om de fiets te herstellen of te brengen naar een

fietslease.

gewenste locatie. De pechbijstand is geldig in heel

Fietsleasing is niet alleen voordelig voor je
werknemers, maar ook kostenneutraal voor

de Benelux.

de organisatie door de besparingen op sociale
en werkgeverslasten. Bovendien zijn de kosten

*SO-nummer: De fietser kan dit nummer terugvinden op zijn

van een operationele leasing 100% fiscaal

operationele huurovereenkomst.

aftrekbaar.

Een CYCLIS fietsplan van A tot Z

1
2
3
4
5
6

CYCLIS helpt je met de opstart van een fietsplan
Met vele jaren ervaring hebben we de know-how om jullie
te ondersteunen bij iedere stap. Met de nodige dosis advies,
teamwork en een positieve mindset loopt het op wieltjes.
Klaar? Hier gaan we dan!
Wil je graag een kick-off event of wil je je collega’s informeren
aan de hand van een presentatie? We organiseren graag een
informatiebijeenkomst.
Werknemers kiezen hun droomfiets
Zodra de fiets klaar staat in de fietswinkel, start de facturatie.
Het leasecontract gaat officieel van start op het moment dat de
fiets is afgeleverd.
Keur de offerte goed via onze tool of in de FIP-tool
En wij doen de rest. We houden je collega’s op de hoogte over
hun bestelling en de afhaaldatum. Zodra de fiets klaar staat in
de fietswinkel, kunnen we van start gaan.
Relax en geniet van je gelukkige collega’s.
Je volgt eenvoudig de volledige vloot in onze handige tool.
Op het einde van de rit handelen wij de leasing af.
De fietser kan de fiets overnemen voor de vooraf
gecommuniceerde restwaarde of kosteloos inleveren bij
de lokale fietswinkel. In beide gevallen kan er een nieuw
leasecontract worden afgesloten. De overname of inname wordt
volledig begeleid door CYCLIS zonder tussenkomst van het
bedrijf.

Wij staan 24/7 voor jou klaar!

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

