KBC Fietsleasing
Kleur je eigen koers in.
De fiets is het belangrijkste alternatief voor de auto, zeker nu de overheid inzet op betere fietspaden en meer
fietssnelwegen. De CO2-uitstoot is nul en elke fiets haalt een auto uit de file… De fiets heeft dus zonder enige twijfel een
positieve impact op het milieu. Bovendien is het een fiscaal vriendelijk en kostenbesparend vervoermiddel. Er zijn geen
brandstofkosten, fietsgebruik wordt fiscaal gestimuleerd en er kan een vergoeding worden toegekend. Last but not
least is fietsen ook gewoon gezond. Het effect is bewezen: fietsers hebben een betere conditie en zijn gemiddeld 4 kg
slanker dan automobilisten!
Wist u dat 20% van de werknemers op minder dan 15 km van de woonplaats werkt, een afstand die met de fiets
perfect te overbruggen is. Zeker via een fietsostrade. Daarom heeft KBC Autolease succesvol fietsleasing opgestart bij
tal van bedrijven: van eenmanszaken tot multinationals.

Wat zit er in een KBC-Fietsleasingcontract?
Een operationele fietsleasing – een KBC Fietsleasing-contract – is langetermijnhuur van een bedrijfsfiets en omvat naast
de financiering van de fiets tal van diensten. De standaardlooptijd bedraagt 36 maanden.

Het standaardpakket omvat
• de financiële huur
• onderhoud
• fietsverzekering
• bijstand door VAB

Topmerk

Ruime keuze uit alle
topmerken + fietsaccessoires
•
•
•
•
•
•
•
•

Stadsfiets
Racefiets
Mountainbike
Trekkingfiets
Bakfiets
Vouwfiets
Elektrische fiets (tot 25 km/u)
High Speed e-bike (tot 45 km/u)

Goede afspraken maken
goede vrienden
•
•
•
•
•

Vaste maandelijkse leasevergoeding
Combinatie met andere vervoersmiddelen perfect mogelijk
Professionele service via het netwerk van KBC Autolease
Contract van 36 maanden
Einde contract: fiets inleveren of aankopen

Gezonde en goedkope mobiliteit
voor werkgever en werknemer
•
•
•
•
•
•

Ecologisch ondernemend
Fiscaal interessant
Motiverend
Vrije keuze
Vlot voorbij de file
Mens sana in corpore sano

Uw fiets altijd in perfecte staat
• Onderhoud bij een erkend servicepunt
• 1 jaarlijkse onderhoudsbeurt inbegrepen

Volledig verzekerd
• Via KBC Autolease
• Voor diefstal en schade

… en zonder zorgen op weg
• VAB-Fietsbijstand onderweg
• 24/7
• Bij pech, lekke band, ongeval en vandalisme

www.kbc.be/autolease/
fietsleasing
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