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Gezond, groen en goed geregeld 
met een fietsabonnement

Leasefiets is onderdeel van Friesland Lease



Leasefiets gelooft in: 
Samen meer gezonde kilometers

Bij Leasefiets zijn wij altijd bezig met het vervoer van 
morgen, met de vraag hoe wij onze aarde, ons milieu en 
onszelf gezond houden.

De fiets is wat ons betreft hét antwoord. Daarom maken 
wij e-bikes, bezorgfietsen en deelfietsen bereikbaar voor 
zowel zakelijk als particulier gebruik.

Bij Leasefiets.nl bieden wij ondernemers, bedrijven,  
verenigingen én particulieren een passende lease- 
oplossing. Voor een vast laag bedrag per maand, inclusief 
alle service.

Zo helpen wij Nederland vitaal en duurzaam van a naar b.

“Nederlanders zijn fietsers. En dat komt goed uit, 
want fietsen is niet alleen leuk en ontspannend, 
maar ook supergezond. Wie regelmatig de 
pedalen laat ronddraaien, is net zo fit als 
mensen die tien jaar jonger zijn...”
Bron: www.gezondheidsnet.nl/fietsen/fiets-je-blij

Leasefiets onderdeel van  
Friesland Lease

Friesland Lease is innovatief, duur-
zaam en ondernemend. Zo zijn 
wij met Leasefiets de allereerste 
leasemaatschappij die ook fiets-
abonnementen aanbiedt. Verder 
hebben wij veel ervaring met rijden 
op groen gas, op waterstof en 

elektrisch rijden. Bij Friesland Lease 
vinden wij dat mobiliteit altijd 
maatwerk is. Daarom bieden wij 
ondernemers, particulieren en 
verenigingen altijd een passende 
oplossing. Van e-bike tot leaseauto.

Leasefiets: een fiets voor iedereen

Dit is de meerwaarde van Leasefiets

Altijd een passend 
abonnement

Meer gezonde  
kilometers

Investering in  
bereikbaarheid

Duurzaam van  
A naar B

Gewoon goed  
geregeld

Zo werkt Leasefiets

Fietsen voor een vast laag bedrag per maand
Wij regelen onderhoud, verzekering én pechhulp
Leasecontracten met diverse looptijden
Van e-bikes tot stadsfiets: wij bieden ruime keuze
Fiscaalvriendelijke lease-oplossingen

Voor de kids

Elektrische transportfietsen
Transportfietsen

Bakfietsen

Voor van huis  
naar werk

Elektrische stadsfietsen
Sportieve elektrische fietsen

Speed Pedelecs
Stadsfietsen

Sportieve stadsfietsen
Vouwfietsen

Voor thuis

Elektrische stadsfietsen
Sportieve elektrische fietsen

Stadsfietsen
Sportieve stadsfietsen

Moederfietsen
Omafietsen

Voor de sport

Elektrische mountainbikes
Racefietsen

Mountainbikes

Voor de ontspanning

Elektrische stadsfietsen
Sportieve elektrische fietsen

Elektrische mountainbikes
Trekkingfietsen
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Bekijk onze mogelijkheden

http://www.gezondheidsnet.nl/fietsen/fiets-je-blij


Highspeed e-bike

Elektrische fiets

Mountainbike of Racefiets

Branded bikes Tripl

Stint

Schoolfiets Deelfiets

Bezorgfiets

Cargofiets

Zoekt u een andere oplossing?
Zoveel mensen, zoveel fietswensen. Bij Leasefiets vindt u 
daarom altijd een fiets die bij u past. Staat uw droomfiets 
(nog) niet in ons aanbod? Maar heeft u die fiets ergens 
anders wél gezien? Vraag dan vrijblijvend een offerte bij 
ons aan. 

Ontdek al onze mogelijkheden
 
Van bezorgfiets tot Highspeed e-bike. Leasefiets helpt u altijd op weg.

Een fiets leasen: aantrekkelijker dan ooit

Meer fietsen, dat zouden wij allemaal moeten doen. 
Voor de sport. Voor de kids. Voor het werk.  
En wie meer fietskilometers maakt, bespaart brandstof-
kosten en reist een stuk milieuvriendelijker. Maar meer 
fietsplezier begint natuurlijk bij een écht goede fiets.  

Maar zo’n speed-pedelec, e-bike of stadsfiets is best een 
investering… En na aankoop moet u ook nog eens reke-
ning houden met onderhoud, verzekeringen en reparaties.
Goed om te weten dat Leasefiets een aantrekkelijke 
oplossing heeft: een fietsabonnement. Dit betekent dat u 
voor een vast bedrag per maand een splinternieuwe fiets 
rijdt. Inclusief verzekeringen, onderhoud én reparaties. 

Hoe regel ik dat? 
Er zijn allerlei manieren om een fiets te leasen. Zo kunt u 
ook  particulier een abonnement met Leasefiets afsluiten. 
Leasen wordt helemaal interessant wanneer dit via uw 
werkgever gaat. Zo zijn er meerdere regelingen waarmee 
uw werkgever kan bijdragen in de maandelijkse lease- 
kosten. Als werkgever biedt dit ook allerlei voordelen: 
fittere werknemers, minder brandstof- en parkeerkosten. 
Tot slot bieden wij zakelijke lease oplossingen voor speci-
ale fietsen en e-bikes: denk aan bezorgfietsen en cargo-
bikes.  

Heeft u als particulier, werknemer óf werkgever interesse 
in een leasefiets? Wij staan in de startblokken om een 
passende oplossingen te bieden. 

Privé leasefiets: 
 
Een nieuwe e-bike, stadsfiets of racefiets op het 
oog? Leasefiets brengt die splinternieuwe fiets vanaf 
een paar tientjes per maand binnen handbereik. Zo’n 
fietsabonnement is inclusief verzekering, onderhoud, 
reparaties én pechhulp. De manier om grip te houden op 
de kosten. En na afloop van het leasecontract, stapt u 
gewoon weer over op een nieuwe fiets...

Zakelijke leasefiets:  

Leasefiets stelt zzp’ers, ondernemers, organisaties 
en bedrijven in staat om cargo-bikes, bezorg- en 
bedrijfsfietsen te leasen. Als duurzame aanvulling op het 
wagenpark. Ook kunnen werkgevers hun werknemers 
met een zakelijk fietsabonnement een leasefiets van of 
via de zaak bieden. Bijvoorbeeld door bij te dragen in de 
maandelijkse leasekosten. Gebruikt een werknemer een 
zakelijke fiets ook voor privé? Dan geldt er slechts een 
bijtelling van 7 procent. 

Lease zoals u dat wilt: privé of zakelijk

‘Lease een splinternieuwe e-bike al vanaf een 
paar tientjes per maand. Alles inclusief’
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Zakelijke voordelen



Privé Leasefiets: 
Alle voordelen op een rijtje 

Lease uw droomfiets voor een paar tientjes per 
maand 
Geen hoge aanschafkosten
Geen extra kosten voor onderhoud en reparatie

Snel en eenvoudig geregeld
Een betere conditie, minder stress en energieker
Bijdrage aan een beter mileu
Geen files en parkeerproblemen meer

Een fietsabonnement van Leasefiets? Dat is écht alles inclusief!

Dit kost uw E-bike. Écht.

Hulpdienst
Lekke band, accu- of kettingproblemen? 

Met Leasefiets bent u 24 uur  per dag 

verzekerd van pechhulp. 

Rijd om de drie jaar een  
nieuwe fiets
Rente en afschrijving zijn in het lease-

abonnement inbegrepen. Loopt uw 

leasecontract af? Dan bieden wij u de 

mogelijkheid om een nieuwe fiets te 

kiezen. 

Inclusief onderhoud & reparatie
Kiest u voor Full Operational Lease? 

Dan is een jaarlijkse onderhoudsbeurt 

door een erkende fietsdealer inbegrepen. 

Goed verzekerd de weg op
Wij regelen de cascoverzekering  

(werelddekking), de ongevallen opzit-

tende verzekering, de verhaalsrechtsbij-

stand-verzekering en de WA-verzekering 

(alleen voor Highspeed e-bikes).

Bij een fiets met een hogere aanschafwaarde -zoals een e-bike - is een fiets-

abonnement een interessante optie. Vooral omdat de onderhouds- en  

verzekeringskosten vaak niet worden meegenomen in de aankoopoverweging.  

Juist die onvoorziene kosten vallen vaak hoger uit dan gedacht. Binnen de  

abonnementsprijs hebben wij al die kosten meegenomen. Zo weet u exact waar u op 

kunt rekenen en voorkomt u vervelende verrassingen achteraf. 

Aanschaf fiets 100% van de kosten?

Aanschaf fiets is niet 100%, maar 65% van de totale kosten 35% onderhoud + verzekering

Had u hier al rekening 
mee gehouden?

Totale kosten

U rijdt een nieuwe e-bike voor 
een paar euro per dag

Onze taal kent allerlei verwijzingen naar fietsen.   
Nederland is fietsland! Ik ken geen ander land met 
zoveel kilometers aan fietspaden. Als groene toekomst-
visie investeert ons kabinet in het uitbreiden van fiets-
routes, fietsstallingen, maar ook het versimpelen van 
regelingen voor zakelijk fietsgebruik.

Fietsen is Nederlands, het zit in ons DNA. Een van mijn 
eerste bewust aangeleerde skills was fietsen. Als klein 
meisje zie ik het gezicht van mijn vader nog opfleuren 
toen ik zonder zijwieltjes naar hem toe fietste. Alsof ik 
mijn eerste wedstrijd fietste stond hij juichend bij een 
finishlijn van stoepkrijt. Met zijn handen in de lucht. In een 
poging hem na te doen liet ik het stuur los en … klapte  
tegen de straatstenen. Vallen en opstaan. Weer wat  
geleerd. Op enig moment leren wij allemaal fietsen  
zonder onze zijwieltjes. Zo ook bij Leasefiets. 

Sinds 2012 bieden wij fietslease aan. Wij fietsen inmiddels 
al heel wat jaartjes zonder onze zijwieltjes! Uitgegroeid 
tot fietsleasespecialist beheren wij duizenden fiets-
abonnementen en spreken wij dagelijks tevreden  
(nieuwe) klanten. Wij dragen actief bij aan een gezonder 
en vitaler Nederland en daar zijn wij best een beetje trots 
op! Met de opmars van onder andere e-bikes is het voor 
Leasefiets niet alleen inspringen op een gat in de markt, 
maar ook een bewuste keus die past in de duurzame  
beleid dat wij voeren. De fiets als alternatief naast  
de auto. 

Als ik vertel dat een gemiddelde autorit in Nederland 
slechts 7 kilometer kort is, dan is fietsen eigenlijk ook heel 
logisch. Wij willen het naast logisch ook graag makkelijk 
maken. Wij worden enthousiast van leasen en kunnen er 
uren over praten, maar wij kunnen het ook heel kort  
houden. Het is namelijk gewoon goed geregeld! U rijdt 
zorgeloos weg op uw nieuwe fiets. Zonder de hoge aan-
schafprijs of onverwachte kosten na aanschaf. Wij bieden 
een breed aanbod (stads)fietsen, e-bikes, delivery bikes en 
speed pedelecs. “Ga toch fietsen!”.

Leasefiets volgens onze Marie-Christine

“Ga toch fietsen!”,  
“Op díe fiets.” en  
“Wat heb ik nou aan  
mijn fiets hangen?”. 
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Een fietsabonnement  
van leasefiets?

Hulpdienst
Lekke band, accu-problemen, ketting-

probleem? Met Leasefiets bent u 24 uur 

per dag verzekerd van pechhulp. 

Rijd om de drie jaar een  
nieuwe fiets
Rente en afschrijving zijn in het lease-

abonnement inbegrepen. Elke drie jaar 

bieden wij de mogelijkheid om voor een 

nieuwe fiets te kiezen.

Dat is écht alles inclusief!

Inclusief onderhoud & reparatie
Kiest u voor Full Operational Lease? Dan 

is een jaarlijkse onderhoudsbeurt door 

een erkende fietsdealer inbegrepen.

Goed verzekerd de weg op
Wij regelen de cascoverzekering (we-

relddekking), de ongevallen opzittende 

verzekering, de verhaalsrechtsbijstand- 

verzekering en de WA-verzekering 

(alleen voor Highspeed e-bikes).

Een fietsabonnement via het werk
Uw droomfiets voor een paar euro  per maand
Geen hoge aanschafkosten
Geen extra kosten voor onderhoud en reparatie
Snel en eenvoudig geregeld via jouw werkgever

Een goede fiets voor de woon- werkkilometers
Beter voor het milieu
Fit naar het werk, fit weer thuis
Geen files en parkeerproblemen meer

Fiscaalvriendelijk leasen

Als werknemer kunt u via de zaak 
fiscaalvriendelijk een écht goede fiets 
leasen. Als gezond alternatief voor 
het woon- werkverkeer bijvoorbeeld. 
Uw werkgever kan dan (een deel van)
de leasekosten voor zijn rekening 
nemen. Dit gebeurt uiteraard in goed 
overleg met uw werkgever. Op deze 
manier rijdt u al een e-bike vanaf 
een paar een euro per maand. Dit is 
inclusief onderhoud, verzekeringen, 
reparaties en pechhulp. 

Hoe werkt dat?

Biedt uw werkgever een leasefiets 
aan? Dan zoekt u zelf een fiets uit 
bij één van de 700 dealers die bij 
Leasefiets aangesloten zijn. Dit kan 
elke fiets of e-bike zijn met een 
consumentenprijs vanaf 500 euro. 
Leasefiets doet een contractvoorstel: 
hierin nemen wij uiteraard de 
voorwaarden mee die uw werkgever 
stelt. Krijgt ons aanbod groen licht? 
Dan regelen wij de rest. 

Hoe zit dat 
belastingtechnisch?

Werkgevers kunnen gebruik maken 
van verschillende constructies om 
een leasefiets aantrekkelijk te maken 
voor hun werknemer. Biedt uw werk- 
gever een leasefiets ter waarde van 
2000 euro aan? Dan bedraagt de 
jaarlijkse bijtelling 140 euro. Dit be- 
tekent op jaarbasis 52 euro aan be- 
lasting. Dit is dus nog geen vijf euro 
per maand. Vraag onze leaseadvi- 
seurs gerust naar de mogelijkheden.

Voor werkgevers:  
een leasefiets via of van de zaak 

Zorg voor meer gezonde en groene kilometers
Vergroot de vitaliteit van werknemers
Duurzame zakelijke vervoersoplossingen voor in de 
stad

Maak gebruik van fiscaalvriendelijke leasevarianten
Snel en eenvoudig geregeld
Houd grip op de kosten
Lease inclusief onderhoud, reparaties, verzekering 
en 24-uur pechdienst

Via de zaak: meer 
gezonde kilometers en 
vitalere werknemers

Door meer te fietsen, trappen 
werknemers zichzelf gezonder. 
En ze dragen bij aan een schoner 
milieu. Alle redenen om de fiets te 
stimuleren én werknemers een 
fietsabonnement via de zaak aan 
te bieden. Dit kan op allerlei 
manieren. Bijvoorbeeld door de 
‘Werkkostenregeling’ in te zetten 
voor een bijdrage in de maandelijkse 
leasekosten. Ook kunt u een ver-
goeding geven voor fietskilometers.

Een leasefiets voor de 
zaak

Klaar met al die bestelbusjes, pool-
auto’s of bezorgscooters? Dan 
biedt Leasefiets een hele range 
aan business-bikes en cargo-bikes. 
Niet alleen heel verantwoord en 
duurzaam: het bespaart ook nog 
een brandstofkosten en dure repa-
raties. En met de fiets horen stadsfiles 
en parkeergedoe tot het verleden. 
En in de grote steden heeft u als 
fietser geen last van milieuzones. Dit 
betekent dat u dankzij de fiets een 
stuk sneller bij de klant bent. 

Altijd een passende 
leasevariant

Van of via de zaak…? Goed om 
te weten dat Leasefets altijd een 
passende leasevariant biedt. Er zijn 
allerlei manieren om fiscaalvriendelijk 
een leasefiets via of van de zaak 
mogelijk te maken. Wij helpen u 
graag om tot de best passende 
oplossing te komen.
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Een privé leasefiets in zes stappen 

Een zakelijke leasefiets in vijf stappen

Vind uw droomfiets
Ga naar de dealer en zoek uw 

droomfiets uit.

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

Vind uw droomfiets
Ga naar de dealer en zoek

uw droomfiets uit.

Uw gegevens
Stuur een mail terug met de 

gevraagde gegevens.

Offerte voor werkgever
Leg de offerte voor aan 

uw werkgever.

Leaseovereenkomst
Toetsing akkoord? Wij sturen 

de leaseovereenkomst.

Levering van uw fiets
Alles geregeld? Dan levert 
de dealer uw nieuwe fiets. 

De offerte
De dealer verstuurt een 

offerte per mail.

De offerte
De dealer verstuurt een 

offerte per mail. 

Financiële toetsing
Financiële partij neemt namens 

Leasefiets contact met u op. 

Akkoord?
Laat uw werkgever contact met 

ons opnemen. Wij regelen de rest.

Levering van de fiets
Overeenkomst ondertekend? 

De dealer levert uw fiets. 

Wij staan voor je klaar

Ons Leasefiets team

Henk Bos
Specialist Leasefiets

Menno Kooistra
Binnendienst Medewerker

Lars Dekker
Accountmanager

Marie-Christine Porte
Accountmanager

Marije Hellinga
Binnendienst Medewerker

Hylke van der Meer
Specialist Leasefiets

Wendy Jousma
Binnendienst Medewerker

Minke van der Heide
Specialist Leasefiets

Reinier Boxum
Teamleider Binnendienst

Bij Leasefiets zijn wij altijd bezig met de vraag hoe wij 
onze aarde, ons milieu en onszelf gezond houden. De 
fiets is wat ons betreft hét antwoord. Daarom maken wij 
e-bikes, bezorgfietsen en deelfietsen bereikbaar voor 
zowel zakelijk als particulier gebruik. 

Bij Leasefiets bieden wij ondernemers, bedrijven, 
verenigingen én particulieren altijd een passende lease-
oplossing. Voor een vast laag bedrag per maand, inclusief 
alle service. Zo helpen wij Nederland vitaal en duurzaam 
van a naar b.
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Vragen?  
Neem dan gerust contact met ons op.  

Bel, mail of chat en wij helpen u graag op weg.

Een greep uit onze merken

http://leasefiets.nl

