
Je gaat 
erop 
vooruit!

Een initiatief van BOVAG, 
Friesland Lease en 

ENRA Verzekeringen. 

BOVAG LEASEFIETS



Zo�n 40% van het woon-werkverkeer in Nederland is minder dan 15 kilometer. 

Toch houdt iets ons tegen om deze korte afstanden te gaan Þ etsen. Met een 

BOVAG LeaseÞ ets ga je er op vooruit! Deze Þ ets of e-bike naar keuze wordt, 

met een operational lease, via de werkgever betaald en kan zonder zorgen en 

onderhoudskosten door de werknemers worden gebruikt. Vraag eens bij een 

BOVAG-Þ etsbedrijf naar de mogelijkheden of kijk op www.bovagleasefi ets.nl

Iets voor jou?
Elke dag zorgeloos en zonder onderhoudskosten 

naar en van je werk Þ etsen? Met de BOVAG 

LeaseÞ ets is dit nu wel heel makkelijk: jouw 

werkgever faciliteert het en jij kan direct 

opstappen! Je kunt kiezen voor een gewone 

Þ ets of een super praktische e-bike: volledig 

uitgerust zoals jij wilt én met volledig onderhoud, 

reparatie, ENRA Þ etsverzekering en pechhulp.

Voordelen voor jou
› Elk type Þ ets is mogelijk, ook een e-bike!

› Geen hoge aanschafkosten

› Na de leaseperiode is het mogelijk de Þ ets 

over te nemen

› Met de Þ ets naar het werk is beter voor 

je conditie

› Nooit meer in de Þ le of parkeerproblemen

› Inclusief: onderhoud en reparatie, 

verzekering tegen diefstal en schade, 

pechhulp, ongevallen opzittende(n) 

verzekering, verhaalsrechtbijstand 

Zo regel je een BOVAG Leasefi ets:
Ga naar een BOVAG-Þ etsbedrijf dat is aan-

gesloten bij bovagleaseÞ ets.nl zodat je altijd 

het beste advies krijgt.

› Zoek de Þ ets uit inclusief de opties die je er 

graag bij wilt hebben.

› BOVAG-Þ etsbedrijf vraagt voor deze Þ ets bij 

bovagleaseÞ ets.nl een offerte aan.

› In de offerte staat aangegeven wat de 

leaseprijs per maand bedraagt.

› Ga met deze offerte naar je werkgever en leg 

hem de offerte voor. Dit kun je alleen doen, 

maar een medewerker van het BOVAG-

Þ etsbedrijf, bovagleaseÞ ets.nl en/of Friesland 

Lease gaan graag kosteloos met je mee.

Is je werkgever akkoord, dan houdt hij 

maandelijks een gedeelte van de kosten in 

op je salaris of verrekent het bijvoorbeeld met

jouw reiskostenvergoeding of andere onkosten-

vergoedingen, zoals een eigen bijdrage voor

het privégebruik van de Þ ets.

FRIS EN FIT NAAR JE 
WERK OP DE 
BOVAG LEASEFIETS

www.bovagleasefi ets.nl



Neem de BOVAG LEASEFIETS 
voor uw werknemers
Als het gaat om woon-werkverkeer of lokaal 

zakelijk verkeer motiveren werkgevers vanuit het 

MVO beleid hun werknemers om steeds meer 

de auto te laten staan.

Een Þ ets of e-bike als alternatief voor de auto 

of openbaar vervoer scheelt tijd, ruimte en 

geld voor parkeren. Er zijn geen wachttijden, 

geen Þ les en het past bovendien prima bij een 

gezondere levensstijl. Met een e-bike kan je 

zelfs wat grotere afstanden overbruggen dan 

met een gewone Þ ets. 

In samenwerking met BOVAG en ENRA 

Verzekeringen biedt Friesland Lease u de 

BOVAG LeaseÞ ets: een groen en gewaardeerd 

vervoermiddel dat niet alleen beter is voor de 

gezondheid van uw medewerkers, maar 

ook nog eens kostenneutraal ingezet kan 

worden. Als werkgever kunt u een deel van 

het maandleasebedrag via de loonstrook 

van uw werknemer verrekenen met eventuele 

(reis-)kostenvergoedingen. Op die manier 

wordt het zowel voor u als uw werknemers 

haalbaar en interessant om voor een BOVAG 

LeaseÞ ets te kiezen. Het mooie is dat 

ook de kosten voor onderhoud, reparatie, 

banden, ENRA Þ etsverzekering én pechhulp 

inbegrepen zijn, waardoor niemand voor 

onverwachte kosten komt te staan. 

Kortom: zorgeloos zakelijk Þ etsen!

Een BOVAG Leasefi ets
De BOVAG LeaseÞ ets wordt via bovagleaseÞ ets.nl

aangeboden met een operationele lease op 

basis van de Þ ets, die door werknemer zelf 

wordt uitgezocht bij zijn lokale BOVAG-

Þ etsbedrijf. Dit kan iedere Þ ets of e-bike zijn 

met een aanschafprijs vanaf � 500,-. 

ONDERNEMER 
MET OOG VOOR HET MILIEU?



Deze operationele lease bestaat uit:

› Afschrijving en rente

› Onderhoud, reparatie en banden

› Verzekering tegen diefstal en schade

› Verzekering opzittende(n)

› Pechhulp

Voordelen voor werkgevers
› Budgetneutraal

› Minder parkeerruimte nodig

› Inclusief onderhoud en reparatie

› Geen operationele en administratieve 

  rompslomp

› Geen loonbelasting

› Verrekening via loonstrook

› Fittere en gezondere medewerkers

› Uitstekend argument bij het werven 

  en behouden van goede 

  medewerkers

Zo werkt het
› Als werkgever faciliteert u bovagleaseÞ ets.nl en 

sluit per leaseÞ ets een leaseovereenkomst af.

› BovagleaseÞ ets.nl verstrekt u als werkgever 

een deelnameovereenkomst. Hierin worden 

de verplichtingen van uw werknemer aan 

u met betrekking tot het gebruik van de 

leaseÞ ets goed vastgelegd.

› Als werkgever houdt u maandelijks (gedeel-

telijke) kosten van bovagleaseÞ ets.nl in op 

het salaris van uw werknemer of verrekent u 

het met bijvoorbeeld reiskostenvergoeding of 

andere onkostenvergoedingen, zoals eigen 

bijdrage voor privégebruik.

› Als werkgever betaalt u maandelijks het 

leasebedrag aan bovagleaseÞ ets.nl.

www.bovagleasefi ets.nl



De mobiliteitsoplossing 
waar werknemer én 
werkgever allebei op 
vooruit gaan!

www.bovagleasefi ets.nl



Wettelijke regelingen
›  Werkkostenregeling (WKR). Alle werkgevers zijn 

verplicht om met de WKR te werken. Binnen deze 

regeling mag u per 1 januari 2015 1,2% van de 

totale Þ scale loonsom besteden aan onbelaste 

vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers.

›  Gerichte vrijstelling is bijvoorbeeld de 

reiskostenvergoeding tot � 0,19 die buiten de 

WKR valt maar wel te combineren is met een 

BOVAG LeaseÞ ets.

›  Bekijk voor meer informatie het Belastinghandboek 

op belastingdienst.nl.

›  Vraag de adviseurs van bovagleaseÞ ets.nl, 

Friesland Lease of uw BOVAG-Þ etsbedrijf om u te 

adviseren welke regelingen u kunt toepassen. 

Vraag ons naar de mogelijkheden

www.bovagleasefi ets.nl
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