Bikelease

Milieuvriendelijk, gezond én efficiënt … Een fiets heeft niets dan voordelen. Met
Bikelease voegt u die vlot toe aan het leasecontract van uw werknemers. Ze laten
hun bedrijfswagen dan ongetwijfeld wat vaker aan de kant staan.
Groen en gezond
Bikelease geeft uw bedrijf een positief, groen imago. Want
de fietskilometers verkleinen uw ecologische voetafdruk.
En terwijl uw medewerkers ons leefmilieu gezond houden,
rijden ze ook zichzelf fit. Stress? Die trappen ze uit hun lijf …
om ontspannen aan het werk te gaan.
Méér dan 100 procent aftrekbaar
Gebruiken uw medewerkers hun fiets (ook) voor hun werk?
Dan betalen ze er geen belasting op, en kunnen hun afgelegde kilometers volledig vergoed worden (indien zo opgenomen in uw car policy). Want de fiets en de verplaatsingen zijn
voor de fiscus geen bijkomende ‘voordelen van alle aard’.

Als werkgever trekt u de leasingkosten van de fiets volledig
terug. Al uw extra inspanningen, zoals de bouw van fietsenstallingen, omkleedruimtes en douches, zijn zelfs voor 120
procent fiscaal aftrekbaar. Kortom, Bikelease geeft u de wind
in de rug!
Goedkoper dan de wagen
Met Bikelease bespaart u op mobiliteit, want u betaalt niet
voor brandstof of parking. U leaset een fiets voor 30 tot 100
euro per maand, afhankelijk van het type.

Transparante prijs: full service-contract
Geen onverwachte kosten met Bikelease. In uw contract zijn
alle diensten inbegrepen. Ook de prijs is dus all-in:
- Verzekering – De fiets is verzekerd zolang het contract
loopt. De periode valt samen met die van het autoleasingcontract.
- Onderhoud – We geven vier keer per jaar alle bedrijfsfietsen een beurt op uw parking.
- Pechverhelping – C-Tec Assistance (van VAB) staat dag en
nacht paraat, zeven dagen per week. Krijgt een medewerker fietspech op meer dan een kilometer van zijn woonplaats? Dan repareren we zijn fiets ter plaatse (herstelkosten niet opgenomen in het onderhoudscontract).
Indien de fiets niet ter plaatse hersteld kan worden
krijgt hij een lift naar huis of een ander adres.

Van klassiek tot innovatief: bepaal uw fietsaanbod zelf
U kiest zelf welke fietsen u aanbiedt aan uw leaserijders:
- Vlotte stadsfietsen voor kortere afstanden;
- Elektrische fietsen voor uitdagendere trajecten;
- Vouwfietsen om te combineren met de wagen of het
openbaar vervoer;
- Sportfietsen voor de echte sportievelingen.
Of wat denkt u van een ultramoderne, elektrische plooifiets?
De markt evolueert razendsnel!

Beperk uw medewerkers niet tot 4 wielen,
maar geef hen er twee extra voor dezelfde prijs.
Uw accountmanager helpt u graag op weg!

Loopt het leasingcontract af? Dan krijgt de medewerker de
kans om de fiets voor een prikje over te kopen. Anders levert
hij hem samen met zijn bedrijfswagen weer in.

“Uw medewerker kiest uit een ruim aanbod
van vouw- tot sportfiets.”

Met Athlon zet u strategisch in op mobiliteit. Onze formules bieden u vernieuwende, voordelige en duurzame
oplossingen. Flexibel en milieubewust omgaan met vervoer? Kom alles te weten over Flexdrive, Bikelease,
de Athlon Mobility Card en zoveel meer. Klaar om een glimlach te toveren op het gezicht van uw leaserijders?

Athlon
Peutiesesteenweg 115
1830 Machelen
www.athlon.com

Athlon, the mobility solution of the DLL group

