
Service dicht aan huis 

Zorgeloos leasen 

Onbeperkt aanbod

Transparantie 

Plaatselijke fietshandel in uw buurt 
 

All-in formule 

Vooraf bepaalde afkoopwaarde 

Elk model/type

Uw leasingpartner
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Voordelen van fietsleasing
In het kader van mobiliteit & flexibele verloning 

Werknemers Werkgever
• 30 à 40 % voordeel t.o.v. privé-       
  aankoop 

• Uitkering fietsvergoeding tot           
  € 0,23/km 

• Zorgeloos leasen aan de hand       
  van een all-in formule

• Past in Maatschappelijk               
  Verantwoord Ondernemen 

• Zorgt voor gezonde                       
  medewerkers en minder ziekte 

• Kostenneutraal d.m.v. 100%         
  aftrekbaarheid en verrekening     
  met brutoloon 

De fiets is vandaag hét ideale en meest ecologische 
 vervoersmiddel om je te verplaatsen. Enerzijds biedt 
het een oplossing voor het file- en parkingprobleem, 

anderzijds word je er fit en gezond van.  
 
 

Samen werken aan het 
milieu van morgen!
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Onze diensten
Een all-in leasingformule in 1 pakket 

Wij werken ondertussen samen met meer dan 350 
fietshandelaars over heel België die onze fietsen afleveren 
en jaarlijks onderhouden.

In geval van pech is onze trouwe partner 24/7 bereikbaar: 
een technieker zal binnen het uur ter plaatse zijn om een 
herstelling of depannage uit te voeren.

Al onze fietsen hebben een omniumverzekering. Bij diefstal 
wordt de fiets vervangen en bij breuk of schade voert jouw 
fietshandelaar de herstelling uit.

Tijdens de leasingperiode kan je dus zorgeloos genieten van je fiets. 
Dit geldt zowel voor woon-werk - als voor recreatief gebruik.
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Ons aanbod
Leasing mogelijk voor eender welk merk of model

Door middel van een samenwerking met lokale fietshandelaars kan Team 
Cyclis eender welk merk/model nationaal aanbieden. De fiets kan getest, 
afgehaald en onderhouden worden bij een fietshandelaar bij jou in de buurt. 

En nog veel meer...

Leaseoffertes opvragen kan op 2 manieren

Surf naar onze webshop en vraag 
vrijblijvende leaseoffertes aan  

https://www.cyclis.be/shop  

Ga naar een lokale 
fietshandelaar, vraag een 

offerte aan en mail deze naar 
offerte@cyclis.be 
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