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1. Inleiding

De Stichting Hervormde scholen Barneveld, Ede en omstreken wil een goed werkgever zijn. Daarbij willen
we een goede gezondheid stimuleren. Tevens heeft de stichting duurzaamheid hoog in het vaandel. Middels
het fietsplan en het fietslease plan stellen we medewerkers in de gelegenheid om op een aantrekkelijke
manier in het bezig te komen van een fiets.

Tot voorheen was het fietsplan beschikbaar voor werknemers. Hier zijn wat aanpassingen in
gedaan, maar dit is nog steeds beschikbaar. Voordeel is dat je de fiets zelf aanschaft en de fiets direct je
eigendom is. In dit document worden de spelregels beschreven en je kunt dan in feite de fiets aanschaffen
van je brutosalaris. Het gaat dan om een fiets tot een bedrag van € 1000,00.

Tegenwoordig zijn er velerlei andere fietsen in de handel. Denk bijvoorbeeld aan elektrische fietsen.
Die gaan al snel over de € 1000,00 heen. Wellicht is het dan aantrekkelijk voor je om een fiets te leasen. Je
betaalt dan een maandelijks bedrag en gebruikt de fiets, die je helemaal zelf mag kiezen, drie jaar lang.
Daarna kan je de fiets voor 20% van de aanschafwaarde overnemen. Formeel is de fiets de eerste drie jaar
van je werkgever en lease je de fiets. In de praktijk is het ‘jouw fiets’.

In dit document wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op het fietsplan. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op
de leasefiets.
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2. Fietsplan

Definities

In deze regeling wordt verstaan onder
1. Werkgever: Stichting Hervormde scholen Barneveld, Ede en omstreken.
2. Werknemer: Degene die een akte van benoeming heeft bij Stichting Hervormde scholen Barneveld,

Ede en omstreken. Medewerkers die gedetacheerd zijn, stagiaires, vakantiehulpen, wachtgelders,
oproep- en invalkrachten en overige medewerkers niet in loondienst, vallen niet onder het begrip
“werknemer” in de zin van deze regeling.

3. Deelnemer: een werknemer die gebruik maakt van het fietsreglement Stichting Hervormde scholen
Barneveld, Ede en omstreken.

4. Brutosalaris: het brutosalaris is het totaal van alle vaste loonbestanddelen in geld, wat bestaat uit het
maandelijkse brutosalaris, het vakantiegeld en eventuele andere niet-incidentele geldbeloningen.

5. Fiets: wanneer verwezen wordt naar concrete middelen die onder het fietsreglement
Stichting Hervormde scholen Barneveld, Ede en omstreken vallen dan wordt daarmee bedoeld: fiets,
elektrische fiets, racefiets, mountainbike of speed pedelec.

Doel van het fietsplan Stichting Hervormde scholen Barneveld, Ede en  omstreken

Het fietsplan Stichting Hervormde scholen Barneveld, Ede en omstreken heeft ten doel het gebruik van de
fiets voor door werknemers van Stichting Hervormde scholen Barneveld, Ede en omstreken te bevorderen.
Middels het fietsplan Stichting Hervormde scholen Barneveld, Ede en omstreken wordt beoogd op fiscaal
aantrekkelijke wijze de eventuele drempel voor de aanschaf van een fiets te verlagen.

Voorwaarden voor deelname

1. Deelname aan het fietsplan Stichting Hervormde scholen Barneveld, Ede en omstreken staat open
voor werknemers die zelf een fiets aanschaffen.

2. Eens per drie kalenderjaren is deelname aan het fietsplan Stichting Hervormde scholen Barneveld,
Ede en omstreken toegestaan, waarbij het jaar van aanschaf van de fiets als ingangsdatum bepalend
is voor het berekenen van deze periode. Om in 2020 te kunnen deelnemen mag de werknemer dus
uiterlijk in het kalenderjaar 2017 voor het laatst hebben deelgenomen aan het fietsreglement
Stichting Hervormde scholen Barneveld, Ede en omstreken.

3. Het fietsplan Stichting Hervormde scholen Barneveld, Ede en omstreken kan niet met terugwerkende
kracht worden toegepast.

4. Deelname geschiedt door het indienen van een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
fiets alsook in de bijlage toe te voegen rekening of bon voor de aangeschafte fiets.

Keuze leverancier fiets

1. Keuzevrijheid staat centraal in het fietsplan Stichting Hervormde scholen Barneveld, Ede
en omstreken.

2. Iedere werknemer mag een fiets naar eigen keuze uitzoeken.
3. De keuze van het type fiets is door de fiscus in die zin niet beperkt.

4



Stichting
Hervormde scholen

Barneveld, Ede en omstreken
Aanmeldingsprocedure

1. De werknemer die gebruik wil en kan maken van het fietsplan Stichting Hervormde scholen
Barneveld, Ede en omstreken gaat naar een fietsenhandel en koopt de fiets naar keuze zoals
genoemd in de definitie. Vervolgens vult de werknemer het aanvraagformulier fiets in en voegt
daarbij de rekening van de aangeschafte fiets.
Eventuele verzekeringen voor de aangeschafte middelen vallen niet onder de regeling van het

fietsplan.
2. Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier fiets en de rekening van de aangeschafte

fiets worden ter goedkeuring ingeleverd bij Stichting Hervormde scholen Barneveld, Ede en
omstreken. Bij akkoord wordt het aanvraagformulier fiets door de werkgever van een handtekening
voorzien en ontvangt de deelnemer van het aanvraagformulier fiets een kopie retour.

3. Stichting Hervormde scholen Barneveld, Ede en omstreken bewaart voor eigen administratie
eveneens een kopie van beide documenten en draagt zorg voor de administratieve verwerking en
verrekening met de werknemer.

4. Binnen het fietsplan Stichting Hervormde scholen Barneveld, Ede en omstreken geldt een fiscaal
vrijstellingsbedrag van maximaal € 1000,00. De werknemer dient de eventuele meerprijs netto te
betalen.

Betaling van de fiets

1. De werknemer schaft de fiets aan bij een leverancier naar keuze.
2. Na administratieve afhandeling zoals beschreven stemt de werknemer in ruil hiervoor ter
compensatie in met het afzien van een deel van zijn/haar bruto arbeidsvoorwaarden.

In het fietsplan van de Stichting Hervormde scholen Barneveld, Ede en omstreken betreft dit:
a. een verlaging van het brutosalaris ineens of
b. inleveren van (een deel van) het bovenwettelijk vakantiegeld (mits toereikend en uitbetaling
binnen 6 maanden plaatsvindt) of
c. inleveren van (een deel van) de eindejaarsuitkering (mits toereikend en uitbetaling binnen 6
maanden plaatsvindt)
Het ruilen van een bedrag aan brutosalaris (bestanddelen) tegen het fiscaalvriendelijke
fietsreglement Stichting Hervormde scholen Barneveld, Ede en omstreken levert de deelnemer het
gewenste belastingvoordeel op dat varieert tussen 37% en 49%.

3. Voor zover de aanschaf van de fiets niet meer bedraagt dan € 1000,00 incl. btw worden de
arbeidsvoorwaarden, hierboven genoemd, aangepast voor een gelijke waarde als de prijs van de

fiets. In geval van een duurdere fiets geldt een maximale bruto - netto ruil tot € 1000,00.

Gevolgen verlaging brutosalaris

Het brutosalaris is het totaal van alle vaste loonbestanddelen in geld, wat ten minste bestaat uit het bruto
maandsalaris en het vakantiegeld. Verlaging van het brutosalaris kan van invloed zijn op de hoogte van een
WIA- of WW-uitkering evenals op het inkomen in het kader van inkomensafhankelijke toeslagen als de
zorgtoeslag, huurtoeslag en tegemoetkoming studiekosten.

Een tijdelijke verlaging van het brutosalaris bij deelname aan het fietsplan Stichting Hervormde
scholen Barneveld, Ede en omstreken wordt zodanig vastgelegd in de Aanvulling op de
Arbeidsovereenkomst dat er geen gevolgen zijn voor de opbouw van pensioen en vakantiegeld noch voor
de diensttijdvrijstelling en het bruto uur salaris voor overwerken en onregelmatigheid. De werknemer
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verklaart in deze Aanvulling op de Arbeidsovereenkomst op de hoogte te zijn van de gevolgen die kunnen
optreden als gevolg van verlaging van het brutosalaris.

Het brutosalaris na verlaging mag in ieder geval niet lager zijn dan in de Wet Minimumloon en
Minimum Vakantiegeld is bepaald. Tevens mag de regeling niet in strijd zijn met anderszins
dwingendrechtelijke bepalingen zoals de wettelijk vastgelegde vakantiedagen (op grond van artikel 7: 634,
eerste lid, Burgerlijk Wetboek) en dient de cao-ruimte te bieden om de wijzigingen in de
arbeidsovereenkomst mogelijk te maken.

Aansprakelijkheid

1. De werkgever is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door verlies, diefstal of beschadiging van
de fiets, voor enige schade die het gevolg is van het gebruik van de fiets of voor eventuele andere

gevolgen die deelname aan deze regeling voor de werknemer met zich meebrengt.
2. Alle noodzakelijke reparaties aan de fiets, die niet onder de garantie- en/of verzekeringsbepalingen

vallen, zijn voor rekening van de werknemer.

Looptijd van het fietsplan Stichting Hervormde scholen Barneveld, Ede en omstreken

Deze regeling is uitdrukkelijk verbonden aan de fiscale en premierechtelijke wet- en regelgeving op de
datum van inwerkingtreding van de Werkkostenregeling (WKR): 1 januari 2011.

Bij wijziging of opheffing van het fiscale of premierechtelijke regime zal de geldigheid van deze
regeling opnieuw worden beoordeeld en al dan niet, eventueel in gewijzigde vorm, worden voortgezet.

Hardheidsclausule en slotbepaling

1. De werkgever beslist in gevallen waarin deze regeling niet voorziet of kennelijk onredelijk uitwerkt.
2. De regeling kan worden aangehaald als het “fietsplan Stichting Hervormde scholen

Barneveld, Ede en omstreken”.
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Deelnameformulier “Fietsplan”

Dit deelnameformulier is een bijlage bij de “Aanvulling akte van benoeming/aanstelling”

Ondergetekende Naam:
…………………….……………………………………………………………………………

Adres:
…………………….……………………………………………………………………………

Postcode en Woonplaats:
…………………….……………………………………………………………………………

en werkzaam bij de Stichting Hervormde Scholen Barneveld, Ede en omstreken wil deelnemen aan het
“Fietsplan”.

Voor het “Fietsplan” komt in aanmerking een fiets met een bedrag van:
€ ………………… (Maximaal € 1000,00).

Een originele, op naam van ondergetekende gestelde nota, gaat als bewijs hierbij.
In het kader van de fiscale regeling ziet ondergetekende af (tot bovengenoemd bedrag is verrekend) van de
volgende salarisemolumenten:

Salaris: 0 volledig of 0 € …………… per maand (gedurende zes
maanden)
Vakantie-uitkering: 0 volledig of 0 € …………… per uitkeringsperiode
Eindejaarsuitkering: 0 volledig of 0 € …………… per uitkeringsperiode

Ondergetekende verklaart in de drie voorgaande kalenderjaren niet reeds een fietsvergoeding in het kader
van het fietsplan te hebben ontvangen. Het is ondergetekende bekend dat, verlaging van het brutosalaris
invloed heeft op diverse van het inkomensafhankelijke regelingen en uitkeringen.

Indien blijkt dat ten onrechte aan de regeling is deelgenomen is ondergetekende er mee bekend dat de na
te heffen loonbelasting, premie volksverzekeringen en premie werknemersverzekeringen door de werkgever
zal worden verhaald op ondergetekende.

Handtekening werknemer: ……………………………………………………

Naam Directeur: Naam Bestuurder:

……………………………………………………
……………………………………………………

Handtekening Directeur: Handtekening Bestuurder:
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……………………………………………………
……………………………………………………

Plaats: Datum:

……………………………………………………
……………………………………………………
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3. Lease a Bike

De fiets van de zaak is terug van weggeweest en wel in een heel aantrekkelijk jasje. Heldere regels gaan

samen met talloze kosten-, vitaliteits- en milieuvoordelen. Zo worden we duurzamer, terwijl jij je fit trapt.

Bovendien profiteer je van een fiscaal voordeel van ten minste 25% ten opzichte van privé-aanschaf van een

fiets.

De Stichting Hervormde Scholen Barneveld, Ede e.o. omarmt het nieuwe fietsplan en biedt je een

fietsregeling aan in samenwerking met LEASE A BIKE. LEASE A BIKE maakt het uitkiezen en leasen van je

nieuwe fiets heel eenvoudig. Hun volledig digitale en geautomatiseerde platform gaat samen met meer dan

1.000 aangesloten fietsenwinkels. Mocht de fietsenwinkel van jouw keuze ontbreken, dan kan deze naar alle

waarschijnlijk direct aangesloten worden. De fietsregeling geldt voor alle type fietsen: van stadsfiets tot

e-bike of van bakfiets tot racefiets of speed-pedelec.

Om het eerlijk en overzichtelijk te houden, gelden er voor de fietsregeling een aantal spelregels. Zo

weet jij waar je recht op hebt en waar je rekening mee moet houden. Die spelregels leggen we in dit

hoofdstuk aan je uit.

Voor wie?

De leasefiets is beschikbaar voor alle werknemers. De leasefiets kun je eveneens inzetten als je geen
reiskostenvergoeding ontvangt.

Onder werknemer verstaan we: medewerker met een tijdelijk of vast dienstverband bij de Stichting
Hervormde scholen Barneveld, Ede en omstreken, waarvan de proeftijd reeds is verlopen. Als stagiair,
uitzendkracht of externe kom je helaas niet in aanmerking voor de fietsregeling.
Maak je al gebruik van een fietsplan? Geen probleem. De nieuwe fietsregeling kan naast de oude bestaan

De keuze

1. Je hebt de keuze uit alle type fietsen: van e-bike tot speed-pedelecs, maar ook bakfietsen, racefietsen,
mountainbikes en meer.

2. Je hebt de keuze uit alle fietsmerken die beschikbaar zijn bij de fietsenwinkel. Momenteel bestaat deze
keuze uit ruim 200 verschillende merken, o.a. Gazelle, Batavus, Koga, Stromer, Urban Arrow, Giant, Trek,
Cube, Kalkhoff en nog veel meer.

3. De minimumprijs van de leasefiets is € 1000,00.

4. De looptijd van het leasecontract is altijd 36 maanden.

5. Accessoires die je aan de leasefiets vast kunt maken, kun je in de lease meenemen. Denk aan een
fietstas, de helm en het slot. Regen- en fietskleding zijn uitgesloten. De totale prijs van de accessoires
mag niet hoger zijn dan 15% van de consumentenadviesprijs van de leasefiets.

6. Accessoires kun je alleen bij aanvang in het leasecontract laten opnemen.  Als de looptijd eenmaal is
ingegaan, kun je geen accessoires meer toevoegen.

7. Je fiets uitkiezen doe je bij een lokale fietsenwinkel. Voor het meest actuele overzicht kijk je op:
https://www.lease-a-bike.nl/dealer-locator/.
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De kosten

1. De kosten van een leasefiets bestaat uit twee onderdelen. Enerzijds heb je het bruto leasebedrag en
anderzijds de bijtelling.

2. De Stichting Hervormde Scholen Barneveld, Ede e.o. doet een bruto maandelijkse bijdrage van € 12,00.
Deze bijdrage geldt gedurende de volledige looptijd van het leasecontract (36 maanden).

3. In alle gevallen geldt er een bijtelling van 7% op de leasefiets.
4. Het is niet mogelijk de leasefiets uitsluitend zakelijk in te zetten, de bijtelling dient altijd betaald te

worden.
5. Indien je een leasefiets wenst met een hoger bruto leasebedrag dan € 4000,00 dan wordt het bedrag

boven de € 4000,00 ingehouden op je brutoloon. Goed om te weten: zo daalt het brutoloon waarover
je belasting verschuldigd bent. Je profiteert dus van een bruto-netto voordeel.

6. Heb je een reiskostenvergoeding? Dan heb je voor de dagen waarop je met de leasefiets naar het werk
komt geen recht meer op deze reiskostenvergoeding. De ingehouden reiskostenvergoeding
herinvesteert de Stichting Hervormde Scholen Barneveld, Ede e.o. wel weer in het leasebedrag. Deze
reiskostenvergoeding wordt dus niet langer netto uitgekeerd, maar voortaan afgetrokken van het bruto
leasebedrag dat de fiets maandelijks kost.

7. Het is ook mogelijk om de fiets alleen privé te rijden. In dit geval behoud je je gehele
reiskostenvergoeding. Let wel, dan kun je de fiets ook niet voor woon-werk verkeer gebruiken.

8. De eventuele inhouding op je brutosalaris heeft geen effect op je vakantiegeld, 13e maand,
bonusregeling en/of pensioensparen. De inhouding kan wel een negatief effect hebben op eventuele
uitkering in geval van langdurig ziekte of WW-uitkering.

9. De Stichting Hervormde Scholen Barneveld, Ede e.o. controleert of je niet onder het verplichte
minimum brutoloon komt door de leasefiets. Indien dit het geval is mag de Stichting Hervormde
Scholen Barneveld, Ede e.o. volgens de wet geen bedrag op je brutoloon inhouden en kom je helaas
niet in aanmerking voor een leasefiets.

10. De leasefiets heeft geen invloed op een BKR-registratie. De leasefiets is eigendom van de
leasemaatschappij gedurende de looptijd en het leasecontract staat op naam van je werkgever.

Gebruik van de fiets

1. Als werknemer heb je recht op maximaal één leasefiets per leaseperiode (36 maanden).
2. Het is toegestaan om een naast familielid, collega of je partner op de fiets te laten rijden.
3. Je mag de leasefiets ook voor privédoeleinden gebruiken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat je de fiets

op een correcte en zorgvuldige wijze gebruikt.
4. Als gebruiker van de leasefiets moet je zo goed mogelijk proberen verlies of schade te voorkomen.

Bewaar onder meer beide originele fietssleutels goed en laat de fiets niet onbeheerd achter. Dit is ook
van belang om aanspraak te maken op de verzekering.

5. Eventuele bekeuringen en/of boetes die op enige wijze verband houden met (het gebruik van) de
leasefiets tijdens de leaseperiode zijn voor eigen rekening.

6. Een reparatie-, onderhoud- en banden- servicepakket bij het afsluiten van een leasecontract is verplicht.
Je kunt kiezen uit verschillende pakketten:
● Basis: tot € 100 per jaar vergoed – niet mogelijk in combinatie met e-bikes
● Standaard: tot € 150 per jaar vergoed – voor alle type fietsen
● Premium: alles wordt vergoed, je loopt geen (financieel) risico – niet mogelijk in combinatie met

racefietsen, mountainbikes, bakfietsen en speed-pedelecs.
● Speed-pedelec pakket: tot € 300 per jaar vergoed - alleen te kiezen bij speed-pedelecs

7. Het Basis, Standaard en Speed-pedelec pakket zijn ingericht als jaarlijkse budgetten. Aan het einde van
het jaar vervalt het budget.
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8. Voor onderhoud, reparaties en vervanging van banden kun je terecht bij een fietsenwinkel die

aangesloten is bij LEASE A BIKE. Indien je het tegoed van het Basis, Standaard of Speed-pedelec pakket
overschrijdt, betaal je de extra kosten rechtstreeks aan de fietsenwinkel.

9. Verzekering: bij elke leasefiets wordt automatisch een verzekering afgesloten. Bij een speed-pedelec
word je daarnaast automatisch aangemeld voor een WA-verzekering.

10. Diefstal: bij diefstal van fiets, onderdelen of accessoires ben je verplicht aangifte te doen bij de politie.
In geval van diefstal heb je recht op een nieuwe fiets van dezelfde verkoopprijs.

11. Schade: bij schade betaal je een laag eigen risico.
Eigen risico per type fiets Bij total loss Bij diefstal fiets Bij beschadiging en bij diefstal van

onderdelen en/of accessoires*
Fiets / e-bike / speed-pedelec,
bakfiets en overige fietsen

€ 0,- € 0,- € 25,-

Racefiets en ATB 20% van verzekerde
bedrag

10% van verzekerde
bedrag

€ 50,-

* Dit betekent dat de eerste € 25 / € 50 per schadegeval niet vergoed wordt door de verzekeraar. Deze zijn voor eigen rekening en

dat bedrag betaal je rechtstreeks aan de dealer.

12. LEASE A BIKE biedt een 24-uurs repatriëringsservice aan. Dat betekent dat je op elk tijdstip op elke dag
van de week bij pech vervoer opgehaald wordt. Je wordt naar de plek van vertrek, plek van aankomst of
lokale fietsenwinkel voor reparatie gebracht. Indien je gebruik wil maken van de 24-uurs
repatriëringsservice, gelden de voorwaarden zoals beschreven in de voorwaarden. Het telefoonnummer
hiervoor is 088-1121726

13. Indien je e-bike of speed-pedelec door een verzekerde schadegebeurtenis niet meer te gebruiken is,
heb je recht op een leen e-bike voor maximaal 7 dagen.

Overname

1. Na 36 maanden heb je de mogelijkheid om de fiets voor circa 20% van de aanschafprijs over te nemen.
Bij de overname na de reguliere looptijd is er sprake van de ‘Reguliere Overnameregeling’. Bij
voortijdige beëindiging van het leasecontract heb je te maken met de ‘Overnameregeling VTB’. De
voorwaarden lees je terug in het document dat je van de Stichting Hervormde Scholen Barneveld, Ede
e.o. krijgt, wanneer je akkoord gaat met je leasefiets.

2. Je krijgt tenminste één maand voor het verstrijken van de leasetermijn een mail met het
overnameaanbod van de fiets.

3. Bij reguliere overname na 36 maanden betaal je de overnameprijs door middel van een overboeking of
rechtstreeks aan de fietsenwinkel.

4. Of je de fiets nu wel of juist niet overneemt; je bent verplicht om de fiets aan het einde van het
leasecontract terug te brengen naar de fietsenwinkel voor een eindcontrole. De fietsenwinkel legt de
bevindingen omtrent de staat van de leasefiets schriftelijk vast in een inspectierapport. Dit document
ondertekenen zowel jij als de fietsenwinkel.

Het proces

1. Dankzij het volledig digitale en geautomatiseerde platform van LEASE A BIKE, regel je in no-time je
leasefiets. Het gaat als volgt:

2. Je ontvangt een registratielink van de Stichting Hervormde scholen Barneveld, Ede e.o. Meld je aan en
wacht op (digitale) toestemming voor het uitzoeken van jouw leasefiets.

3. Na akkoord van de Stichting Hervormde Scholen Barneveld, Ede e.o. ontvang je een persoonlijke
bestelcode per mail om jouw fiets uit te zoeken.
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4. Met de bestelcode stap je de lokale fietsenwinkel binnen. Met meer dan 1.000 bij LEASE A BIKE

aangesloten fietsenwinkels is er altijd wel een vestiging bij jou in de buurt. Mocht de fietsenwinkel van
je voorkeur niet aangesloten, geef deze fietsenwinkel dan het advies om aansluiting te zoeken.

5. Als je nog niet weet welke fiets je wilt dan kan de specialist in de winkel jou adviseren. Daarnaast is het
mogelijk om een testrit te maken.

6. Na het selecteren van jouw droomfiets kun je nog accessoires toevoegen (optioneel) en kies je het
gewenste service- en onderhoudspakket. Verzekering is altijd inclusief.

7. Geef digitaal akkoord op de voorwaarden van de Stichting Hervormde Scholen Barneveld, Ede e.o. voor
het leasen van de fiets.

8. Via de e-mail ontvang jij jouw 4-cijferige pincode. Als de fiets op voorraad is en rijklaar kun je deze
pincode aan de fietsenwinkel overhandigen en neem je je droomfiets, direct mee naar huis.

Let op: als de fiets nog niet op voorraad of rijklaar is dan wacht je met het geven van de pincode
tot je de fiets daadwerkelijk mee naar huis kan nemen.

9. De Stichting Hervormde Scholen Barneveld, Ede e.o. en de leasemaatschappij ontvangen automatisch
alle essentiële gegevens per mail. Afhankelijk van de afspraken met de Stichting Hervormde Scholen
Barneveld, Ede e.o. wordt (een deel van) het leasebedrag maandelijks ingehouden op je brutoloon.

Voortijdige beëindiging contract

Een leasecontract ga je altijd aan voor een periode van 36 maanden. Het kan echter gebeuren dat je

voortijdig uit dienst gaat. Wanneer dat gebeurt, zijn er een aantal mogelijkheden:

1. Het contract loopt door

Je vindt een collega die het bestaande leasecontract wilt overnemen. Omdat het contract doorloopt,

hoeven er geen resterende leasetermijnen te worden betaald.

2. Het contract wordt voortijdig beëindigd

Als jij zelf besluit om uit dienst te gaan of jouw contract wordt niet verlengt dan zijn er twee

mogelijkheden, namelijk a) de fiets overnemen of a) de resterende leasetermijnen betalen. Deze opties

zijn hieronder beschreven. Let op: Na het verstrijken van de eerste 12 maanden zijn dit de resterende

leasetermijnen zonder de kosten van het verzekering en service- en onderhoudspakket.

a. Je neemt de fiets over
Je kiest ervoor om de fiets over te nemen. In dat geval koopt de Stichting Hervormde Scholen
Barneveld, Ede e.o. het contract af bij de leasemaatschappij en neemt de fiets over. De Stichting
Hervormde Scholen Barneveld, Ede e.o. verkoopt de fiets aan jou voor de op dat moment
geldende economische waarde en houdt dit bedrag in op jouw nettoloon. In de praktijk is dit
bedrag ongeveer gelijk aan de resterende leasetermijnen plus circa 20% van de nieuwwaarde.

12



Stichting
Hervormde scholen

Barneveld, Ede en omstreken
Voorbeeld: Je kiest een fiets van € 2500,00 á € 90,00 bruto leasebedrag per maand uit en
besluit na 24 maanden op eigen initiatief uit dienst te gaan. Je kiest ervoor om de fiets over te
nemen. Jouw werkgever koopt het contract af door de resterende leasetermijnen af te betalen
minus service en verzekering (+- € 23,00 per maand). Vervolgens verkoopt de Stichting
Hervormde Scholen Barneveld, Ede e.o.de fiets aan jou voor 12 x € 67,00 = € 804,00 + € 500,00
(20% van de nieuwwaarde) = € 1.304,00

b. Je kiest ervoor om de fiets niet over te nemen en levert deze in. In dit geval ben je
verantwoordelijk voor het betalen van de resterende leasetermijnen. De Stichting Hervormde
Scholen Barneveld, Ede e.o. koopt het contract af voor de resterende termijnen. Dit houdt de
Stichting Hervormde Scholen Barneveld, Ede e.o. vervolgens in op je nettoloon. In lijn met
bovenstaand voorbeeld komt dit neer op een inhouding van: 12 x € 67,00 = € 804,00

Hoe kom ik aan een lease fiets?

Sinds 1 januari 2020 is het mogelijk een ‘fiets van de zaak’ aan werknemers aan te bieden. En dat is goed
nieuws. Voortaan kun je voordelig op een ‘fiets van de zaak’ rijden. Of in andere woorden: voor een
maandelijks vast bedrag rijd je op een gloednieuwe stadsfiets, racefiets, e-bike of zelfs bakfiets. Zakelijk én
privé. En wist je dat een fiets leasen tot wel 40% goedkoper is dan er eentje kopen? Dat komt door het
fiscale voordeel.

Omdat de fiets goed is voor mens en milieu, omarmen we als Stichting Hervormde scholen
Barneveld, Ede en omstreken het fietsplan. Samen met LEASE A BIKE bieden wij jou graag de mogelijkheid
om een ‘fiets van de zaak’ uit te kiezen. In dit bericht lees je precies hoe dat werkt en wat de spelregels zijn.

Waar kan ik uit kiezen?
Je kunt kiezen uit alle type fietsen. Van stadsfiets tot e-bike en van racefiets tot speed-pedelec. De
minimumprijs van de leasefiets is € 1000,00 en de maximumprijs €4000,00. Alle merken zijn mogelijk en je
haalt je fiets af bij de lokale fietsenwinkel.

Wat kost de leasefiets mij?
De Stichting Hervormde scholen Barneveld, Ede en omstreken doet een bijdrage van € 12,00 per maand
gedurende de gehele looptijd van het leasecontract van 36 maanden. Het maandbedrag van de fiets kun je
uitruilen via jouw brutoloon. Je verlaagt voor een periode van 36 maanden tijdelijk je brutoloon om de fiets
te betalen (“het bruto-netto voordeel”).

Weten wat jouw fiets je kost? Bereken het eenvoudig!
https://dedrieslag.lease-a-bike.nl/

Waarom zou ik leasen?
Een fiets leasen is een stuk goedkoper dan er zelf eentje kopen. Gedurende de looptijd van het contract (36
maanden) geniet je van een fiscaal voordeel. Na 36 maanden kun je de fiets overnemen voor circa 20% van
de nieuwwaarde. Je totale voordeel loopt hierdoor, met de bijdrage van je werkgever, op tot wel 40% ten
opzichte van kopen. Ook goed om te weten: elke leasefiets is voorzien van een service- en
onderhoudspakket en volledig verzekerd.

Heeft een fiets leasen gevolgen voor mijn reiskostenvergoeding?
Je kunt de fiets van de zaak rijden naast reguliere mobiliteitsregelingen, zoals een ov-kaart of als onderdeel
van het mobiliteitsbudget. Indien je op dit moment een woon-werk reiskostenvergoeding ontvangt dan
mogen wij deze helaas niet meer uitkeren in de traditionele vorm. Hoe dan wel?
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● Voor de dagen die je NIET met de leasefiets naar je werk gaat, behoud je gewoon je

kilometervergoeding
● Voor de dagen die je WEL met de leasefiets naar je werk gaat verlies je de reiskostenvergoeding. Dit

bedrag herinvesteren wij in het maandbedrag.
● Het is ook mogelijk om de leasefiets alleen privé te rijden in het weekend. Je huidige

reiskostenvergoeding blijft intact.

Voorbeeld: Jij woont 15 kilometer van je werk en ontvangt €x kilometervergoeding per week. Vanaf nu ga je
twee keer per week met de leasefiets naar het werk. Je ontvangt dan nog €x op de oude manier, de overige
€ 20,00 gebruiken wij om jouw leasebedrag te verlagen. De reiskosten die je zakelijk maakt, blijven
uiteraard in de oude vorm vergoed worden.

Aanmelden
Ons doel is om zoveel mogelijk collega’s op de fiets te krijgen. Doe je mee? Aanmelden kan eenvoudig via:
https://dedrieslag.lease-a-bike.nl/.

Meer informatie
Meer informatie je over de mogelijkheden vind je op de website van LEASE A BIKE:
https://dedrieslag.lease-a-bike.nl/. Voor vragen over de nieuwe leaseregeling kun je terecht bij het
bestuurskantoor, Lange Voren 88 te Barneveld; administratie@dedrieslag.nl.
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