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Wat kan ik als medewerker doen om het fietsplan te stimuleren?
Voor je fiets van de zaak heb je natuurlijk je baas nodig. Hoe? De fiets wordt maandelijks betaalt door je baas óf 
via je brutoloon. Vraag je werkgever om met ons contact op te nemen, en wij doen de rest.
Waar kan ik als werkgever tussen kiezen? 
1.Door een fiets aan de medewerker te verstrekken. 
2.Door een vergoeding voor de fiets te geven. 
3.Ter beschikking stellen van de fiets, oftewel lease. 
Wat krijg je er als werkgever voor terug? 
Een medewerker die met een lach op het werk verschijnt en wie regelmatig fietst, is fit, energiek, efficiënt.
Wat kost het mij? En hoeveel extra papierwerk levert het op? Dat zijn de meest gestelde vragen rondom de 
bedrijfsfiets. Uw enige taak als werkgever,  de aanvraag van uw werknemers beoordelen. 
Waar kunnen mijn medewerkers terecht? 
+120 aangesloten fietsspeciaalzaken door het hele land. 
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Profiteren van een fietsplanregeling?

Advies?
Passie voor de fiets kan u adviseren welke vorm van het aanbieden van fietsen voor u de
meest interessante is. Dat kan het oude fietsplan zijn, de leasefiets of eventueel een
combinatie van beide.

Wat kan ik als medewerker doen om het fietsplan te stimuleren?
Voor je fiets van de zaak heb je natuurlijk je baas nodig. Hoe? 
De fiets wordt maandelijks betaalt door je baas óf via je brutoloon. 
Vraag je werkgever om contact met ons op te nemen, en wij doen de rest.
Waar kan ik als werkgever tussen kiezen? 
1.Door een fiets aan de medewerker te verstrekken. 
2.Door een vergoeding voor de fiets te geven. 
3.Ter beschikking stellen van de fiets, oftewel lease. 
Wat krijg je er als werkgever voor terug? 
Een medewerker die met een lach op het werk verschijnt en wie 
regelmatig fietst, is fit, energiek, efficiënt.
Wat kost het mij? En hoeveel extra papierwerk levert het op?
Dat zijn de meest gestelde vragen rondom de bedrijfsfiets. 
Uw enige taak als werkgever,  de aanvraag beoordelen. 
Waar kunnen mijn medewerkers terecht? 
+120 aangesloten fietsspeciaalzaken door het hele land. 


