BOVAG Leasefiets
Fluitend naar je werk. Stap nu op.
Met de fiets naar je werk? Een goede keuze! Fietsen is namelijk
gezond voor je en je hebt minder last van files. Bovendien is fietsen
met een fiets van de zaak nog interessanter geworden door
de versimpelde fietsregeling die sinds 2020 van toepassing is.
Hierdoor is zo’n fiets veel aantrekkelijker geworden, omdat
je voor een vast laag maandbedrag al op een leasefiets naar
je werk fietst. En het leuke is: zo’n leasefiets mag je ook combineren met
een auto van de zaak of met het openbaar vervoer.
Voor een leasefiets betaal je een vast bijtellingspercentage van 7% voor het privégebruik.
Deze methodiek kun je vergelijken met die van de auto van de zaak. Concreet betekent dit dat je
al vanaf een paar euro bijtelling per maand naar je werk fietst én dat je jouw leasefiets ook voor
privé-fietsritten mag gebruiken.
Is je werkgever nog niet zo ver? Of krijg je een hogere kilometervergoeding dan de kostprijs van
een leasefiets? Kies dan voor de BOVAG Leasefiets als private lease met dezelfde zekerheden
als de fiets van de zaak.

FLUITEND OP DE FIETS NAAR JE WERK
De fiets van de zaak is hét antwoord op veel problemen. Misschien ben je het wel zat om:
Iedere dag in de file te staan
Met het openbaar vervoer te reizen
Een schaarse parkeerplek te zoeken of
‘s Avonds nog naar de sportschool te gaan?
Pak dan de fiets! Door op de fiets naar het werk te gaan ervaar je minder spanning om op je werk
te komen. Sterker nog: je trapt de stress van je af! Fietsen is goed voor je: je conditie verbetert, het
is comfortabel en je bent minder vatbaar voor ziektes. Op een moderne fiets trap je lekker licht en
ervaar je veel gemak. Bijvoorbeeld op een e-bike of met een speed pedelec, waarmee je nog sneller
op de plaats van bestemming bent. Geen gedoe met files of openbaar vervoer, maar fluitend op
de fiets.

Steeds meer werkgevers
ontdekken de voordelen van
een fiets van de zaak voor
werknemers. Een leasefiets
is namelijk een interessante
arbeidsvoorwaarde.

WAAROM EEN (PRIVATE) LEASEFIETS?
Een (private) leasefiets biedt jou allerlei voordelen. Zo heb je de zekerheid van een vast maand
bedrag, waarbij je je geen zorgen hoeft te maken over het onderhoud en eventuele reparaties.
Die kosten zijn verwerkt in de leaseprijs, net zoals de kosten voor de verzekering en pechhulp.
Omdat je het aanschafbedrag niet in één keer op tafel hoeft te leggen, komen duurdere typen en
merken fietsen binnen handbereik. Woon je verder van je werk? Dan kun je bijvoorbeeld kiezen
voor een elektrische fiets met een zwaardere accu. Of misschien een speed-pedelec.

Ben je zzp’er of dga? Dan is een leasefiets voor jou een hele interessante
optie, want ook dan kun je profiteren van de versimpelde fietsregeling.

VOORDELEN BOVAG LEASEFIETS
Of je nu particulier, zzp’er of werkgever bent: met een BOVAG Leasefiets
heb je maximale zekerheid tegen een vast bedrag per maand. Voeg daar
het vakmanschap en de zekerheden van het BOVAG-fietsbedrijf aan toe
en je gaat met een BOVAG Leasefiets fluitend naar je werk.

VRIJE WINKELKEUZE
Kies een BOVAG-fietsbedrijf
in de buurt van waar
je woont of werkt. Of juist die
BOVAG-ondernemer waar je een goed
gevoel bij hebt. Aan jou de keuze.

INRUILMOGELIJKHEID
BOVAG Leasefiets is de enige
aanbieder waarbij het mogelijk
is om je huidige fiets in te ruilen.
Je krijgt er minimaal 25 euro voor terug.

VAST MAANDBEDRAG
Geen verrassingen. Met
BOVAG Leasefiets weet je
waar je aan toe bent. Zorgeloos
fietsen inclusief verzekering, pechhulp,
reparatie en onderhoud.

VRIJE FIETSKEUZE
Geen gedwongen keuzes.
Bij BOVAG Leasefiets zoek je
samen met de specialisten in het
BOVAG fietsbedrijf de fiets uit die
het beste bij jouw wensen past.

OMRUILGARANTIE
Test jouw leasefiets gerust.
Binnen 14 dagen of 150
gereden kilometers (wat het eerst
komt) kun jij de fiets omruilen als deze
toch niet bevalt.

KOSTELOOS OPZEGGEN
Bij overlijden, verlies van je
baan of bij een echtscheiding

kun je het contract kosteloos
opzeggen.

ERVAAR DE KRACHT VAN JOUW BOVAG-BEDRIJF
Met een BOVAG Leasefiets heb je de zekerheid en de kwaliteit van het BOVAG-merk.
BOVAG Fietsondernemers kunnen je vakkundig adviseren bij de aanschaf van een fiets die past
bij jouw gebruik en specifieke wensen. Bovendien zorgen gekwalificeerde monteurs voor het
onderhoud en de reparaties aan jouw leasefiets en zijn zij het eerste aanspreekpunt voor jou.

HOE KOM JE AAN EEN BOVAG LEASEFIETS?
STAP 1
Ga naar www.bovagleasefiets.nl, maak een berekening en selecteer je favoriete BOVAG
fietsbedrijf. Deze winkel ontvangt jouw aanvraag en neemt contact met je op om een
afspraak te maken. Uiteraard kun je ook binnenstappen bij een BOVAG fietsbedrijf om
advies te krijgen.

STAP 2
Op basis van jouw gekozen fiets maakt de verkoper een offerte. Die kun je zelf onder
tekenen of bij je werkgever inleveren, als deze al een fietsregeling heeft.

STAP 3
Nadat de offerte is ondertekend doet onze partner Friesland Lease een check op jouw
kredietwaardigheid. Dit doen we om jou te beschermen tegen te hoge maandlasten.
Friesland Lease kan ook je werkgever checken als de fiets via je werkgever wordt geleased.

STAP 4
Heeft Friesland Lease groen licht gekregen? Dan maakt de verkoper het definitieve contract
op en wordt de fiets besteld. Als de fiets binnen is, krijg je bericht van de winkel om de fiets
op te halen.

STAP 5
Stap op je BOVAG Leasefiets en fiets fluitend naar je werk.

GOED OM TE WETEN VOORDAT JE GAAT LEASEN
BOVAG Leasefiets werkt samen met leasemaatschappij Friesland Lease voor een snelle en
betrouwbare administratieve afhandeling. De leasevorm bij de BOVAG Leasefiets is operational
lease. Dit betekent dat de leasemaatschappij eigenaar van de fiets blijft en alle bijkomende kosten
betaalt. Het leasecontract heeft een looptijd van 36 maanden. Met BOVAG Leasefiets kun je
alle typen en modellen fietsen uitkiezen, behalve racefietsen en ATB’s. De leaseprijs is inclusief
reparatie en onderhoud, pechhulp en verzekering.

Ben je enthousiast geworden over een BOVAG Leasefiets? Wil jij ook fluitend
naar je werk fietsen? Ga dan naar een BOVAG-aangesloten fietsbedrijf.
Of kijk op www.bovagleasefiets.nl voor meer informatie.

BOVAG Leasefiets

Fluitend naar je werk. Stap nu op.

