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Fietsleasing

• Looptijd: 36 maanden

• Operationele leasing met alle gebruikelijke diensten

• Optionele overname door medewerker bij einde contract (16% van nieuwwaarde)

• Zowel bij overname als bij teruggave kan een nieuwe leasecontract gestart worden

• Bij uitdienst in de loop van de leaseperiode : 
• Verplichte overname fiets aan restwaarde op dat moment 

• Teruggeven fiets maar mits het betalen van een verbrekingsvergoeding



Inhoud fietsleasepakket

• Fiets + toebehoren (slot + helm)

• Omnium fietsverzekering

• Franchise: € 35

• Onderhoud en herstelling via servicepas 

• Medewerker kiest zelf vrij het jaarlijkse budget: 

€ 100, € 200 of € 300 /jaar

• Pechbijstand 24/7

• De fietslease is volledig vrijgesteld van VAA of andere belastingen!



Brede fietskeuze

• Brede keuze fietsen: vrije keuze uit merken en modellen bij de 

B2Bike-fietswinkels, die passen binnen:

maximum budget van € 150 incl. BTW lease per maand 

• Accessoires:
• Verplicht: goedgekeurd slot én fietshelm

• Optioneel: enkel toebehoren toegelaten die rechtstreeks dienen voor 

woon-werkverkeer/dienstverplaatsingen. (bv. fietstas, handschoen,…) 

(bv. uitgesloten: fietsdragers, werkplaats-staander, trainingsrollen,…)

• Fluo hesje ontvang je gratis van SVHG!



Onderhoud en herstellingen

• Vrije keuze budget op een servicepas-kaart

• 1 Star: € 300 voor 3 jaar, indicatie: occasioneel gebruik

• 2 Star: € 600 voor 3 jaar, indicatie: tot ca 1500 km/jaar

• 3 Star: € 900 voor 3 jaar, indicatie: meer dan 1500 km/jaar

• Saldo op de servicepas steeds te raadplegen via www.B2Bike.be/saldo

• Bij einde leasecontract kan restbedrag op de servicepas verder worden 

opgebruikt voor een onderhoud of een aankoop van accessoires in de 

fietsenwinkel

• Bij overschrijden bedrag op servicepas, zelf bijbetalen in de fietswinkel



Verzekering

• Omnium verzekering

• Vrijstelling 35€

• Claim indienen via smartphone 

app Alphaguide of

• 03 459 55 00 / 

insurance@alphabet.be



Pechhulp

24/24u 7/7d pechhulp

België en Nederland

Oproepen via App Alphaguide of

Telefoon: +32 (0) 78 15 05 36



Kiezen in groot netwerk van fietswinkels

• meer dan 200 winkels

• meer dan 120 merken

• online tool bij winkels: ter 

plekke exacte leasebedrag

gekend en beperkt tot het 

maximum voorziene 

budget

• merkfilter

www.b2bike.be/netwerk



Proces voor kiezen fiets: start najaar 2019!

Gebruiker laat 

offertes maken, 

omrekenen naar 

lease

1 leaseberekening 

wordt,  getekend en 

opgeladen samen 

met offerte

Shop

B2Bike

Alphabet

SVHG

Dossier wordt 

nagekeken. 

Teamleader offerte 

wordt gemaakt.

Handelt administratie 

af met werknemer. 

Bestelt

Bestelling wordt 

nagekeken. Zet om 

naar bestelling bij 

Shop

Maakt fiets klaar en 

informeert gebruiker. 

Gebruiker haalt af en 

tekent afhaalbewijs

Shop laadt 

afhaalbewijs op

Maakt 

verkoopfactuur, 

verstuurt samen 

met afhaalbewijs

Start 

leasingcontract

status blanco status nieuw

leaseberekening 

wordt doorgevoerd, 

document 

gegenereerd

status getekend

verzonden goedgekeurd

klaar v levering geleverd
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BONUS-abo CAMBIO

• Optioneel bovenop het max. 
fietsleasebudget van € 150

• SVHG betaalt maandelijks voor de 
medewerker een BONUS-abo ter waarde 
van € 8

• Hierdoor geniet de medewerker erg 
voordelige tarieven voor alle privé-
boekingen van een CAMBIO-wagen

• Dit zowel voor de elektrische CAMBIO-
wagens op de vestigingen als alle andere 
CAMBIO-wagens

• Ook geen inschrijvingskost van € 35 bij 
Cambio wanneer kaart aangevraagd via 
SVHG.

• Er dient RSZ (13,07%) en BV (vermoedelijk 
48,15%) betaald te worden op dit 
“loon”voordeel. 



BONUS-abo CAMBIO: tarieven gebruik


