
FIETS 
VAN DE ZAAK?

Nu fiscaal zéér voordelig  

een gave e-bike of speed pedelec van Roberto!  



Een supergave e-bike of speed pedelec 
zakelijk leasen: goed voor de vitaliteit, 
snel te regelen en héél betaalbaar!

€ 35.000

Voorbeeld-
 inkomen:

per jaar

€ 2.000
Krijgt e-bike

van werkgever

Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp: 
hoe houd je als ondernemer zowel het milieu 
als je organisatie én je medewerkers gezond 
en vitaal?  
Roberto Bikes & Scooters biedt het antwoord:  
elektrische fietsen die medewerkers  
zakelijk kunnen  
leasen.

Voordelen voor
werkgevers

Voordelen voor
werknemers

7%
Bijtelling!

Nu slechts

• Vitalere en productievere 
medewerkers 

• Veel fiscaal voordeel 

• Mobiliteitskosten dalen 
(fietsen is veel goedkoper 
dan autorijden) 

• Medewerkers hebben 
minder last van files en 
OV-vertragingen en komen 
dus vaker op tijd 

• Minder parkeerproblemen 

• Het past goed bij een 
duurzaam organisatie- 
beleid 

• Een argument bij het 
werven of behouden van 
medewerkers

• Een kostbare e-bike of 
speed-pedelec wordt heel 
betaalbaar 
 

• Privégebruik is geen 
probleem 

• Geen files, parkeerproble-
men en vertragingen meer 

• Om de zoveel jaar weer 
een gloednieuwe elektri-
sche fiets 

• Het onderhoud, de 
reparaties en de verzeke-
ringen zijn allemaal goed 
geregeld 

• Een vitale start van de 
werkdag en lekker het 
hoofd leegmaken op weg 
naar huis 

• Mensen komen makkelijk 
aan hun dagelijkse portie 
beweging

Voormalig profwielrenner Alain van de Velde in zijn element 
op de werkplaats van Roberto Bikes & Scooters te Etten Leur

€ 140
Bijtelling:

per jaar

€ 59
Belasting:

per jaar
€ 5

Dat is 
minder dan:

per maand!

Full 
Operational 
Lease
Vanaf  

€ 59  
per maand

Compleet
zorgeloos 
inclusief:

Onderhoud en 
reparatie

Verzekering 
tegen diefstal 
en schade

Ongevallen 
opzittende(n)
verzekering
 
Verhaals-
rechtbijstand

Pechhulp

Vraag een 
offerte 
op maat aan*

in 3 framekleuren

E-Bike Quadiga Comp 8 Belt

 500 Wh batterij 
 Gates riemaandrijving 
 8 versnellingen

E-Bike Turbo Como 3.0
 
460 Wh batterij
9 versnellingen

E-Bike District +8 

500 Wh batterij
8 versnellingen

Speed-pedelec Velossi 2.0

650 Wh batterij 
Gates riemaandrijving
9 versnellingen pinion

Speed-pedelec Allant +9 
 
625 Wh batterij 
Gates riemaandrijving
9 versnellingen

Speed-pedelec Turbo Vado 6.0
 
600 Wh batterij
11 versnellingen

€ 5499
Incl BTW

€ 3299
Incl BTW

€ 5799
Incl BTW

€ 4799
Incl BTW

€ 3399
Incl BTW

€ 2699
Incl BTW



Hoe werkt het? 
Je medewerkers stimuleren om meer te fietsen is om meerdere 
redenen een goed idee. Werknemers die fietsen blijven gezond, 
worden vitaler en dragen ook nog eens bij aan een schoner milieu. 
Door als werkgever een fiets van óf via de zaak mogelijk te maken, 
help je hen hierbij. 

Per 1 januari 2020 geldt voor het privégebruik van de leasefiets 
een vaste bijtelling, namelijk 7% van de waarde van de fiets. 
Hierdoor wordt het nog aantrekkelijker om voor een fiets van de 
zaak te kiezen! 

Je kunt jouw medewerkers een leasefiets aanbieden op basis van 
een operationele leaseconstructie. Je medewerker zoekt dan zelf 
een fiets uit bij Roberto Bikes & Scooters. Dit mag elke fiets of 
(high speed) e-bike zijn met een consumentenprijs vanaf € 500,-. 
Roberto zorgt daarna voor de rest.

Roberto Bikes & Scooters B.V.
Valpoort 60, 4873 BR Etten-Leur NL
Tel: 076 737 0179

Email: info@robertobikes.nl                  www.robertobikes.nl

Operationele lease bestaat uit:
• Afschrijving en rente
• Onderhoud, reparatie en banden
• Verzekering tegen diefstal en schade
• Verzekering van opzittende(n)
• Pechhulp

Zorgeloos (elektrisch) fietsen 
Het is heel eenvoudig: als werkgever sluit je per fiets een 
overeenkomst af met Roberto. Hierin maken we afspraken over het 
gebruik van de leasefiets. Elke maand houd je de (gedeeltelijke) 
kosten van de leasefiets in op het salaris van jouw medewerker 
of je compenseert deze met de reiskostenvergoeding. Jij betaalt 
maandelijks het leasebedrag de leasemaatschappij. 
Zorgeloos (elektrisch) fietsen dus!

Wettelijke regelingen
Werkgevers zijn verplicht om met de Werkkostenregeling (WKR) te 
werken. Binnen deze regeling mag je per 1 januari 2015 1,2% van 
de totale fiscale loonsom besteden aan onbelaste vergoedingen en 
verstrekkingen aan werknemers. Kijk voor meer informatie in het 
Belastinghandboek op belastingdienst.nl.

Voorbeeldberekening:
De adviesprijs is € 1.999,- incl. BTW.
De leaseprijs op basis van een looptijd van 36 maanden  
is € 90,95 incl. BTW.  
De leaseprijs op basis van een looptijd van 48 maanden  
is € 77,95 incl. BTW. 

Vraag ons om een vrijblijvende  
offerte op maat.*

Roberto Bikes & Scooters,
dat is zorgeloos zakendoen!
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*Aan de fiscale rekenvoorbeelden in deze folder kunnen geen rechten ontleend worden.

Eventuele tekstuele fouten, prijs- en productwijzigingen zijn voorbehouden.


