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Je fiets leasen bij Veluwe Leaseadvies 

Wil je een nieuwe fiets? Of twijfel je daar nog over? De aanschaf van een fiets is vaak een grote 

uitgave. Een leasefiets is de oplossing! Met leasen kun je de kosten spreiden. Ook hoef je bij het 

leasen van een fiets zelf nergens meer aan te denken; alles wordt voor je geregeld! Of je nou kiest 

voor een stadsfiets, woon-werkfiets of sportfiets, bij het leasen van een fiets kies je ervoor om 

zorgeloos te fietsen. 

Veluwe Leaseadvies biedt een leasepakket om zorgeloos te fietsen. Dit is een operational lease van 

36- of 48 maanden. Het servicepakket bestaat uit de volgende onderdelen: 

 Servicebeurten en reparatie 

 Verzekering (schade en diefstal, zonder eigen risico) 

 24/7 Europese pechhulp  

Bij Veluwe Leaseadvies krijg je vakkundige hulp en advies bij het zoeken naar een leasefiets. 

Daarnaast regelen we desgewenst ook het onderhoud. Kortom, kies voor zekerheid en zorgeloos 

fietsen. Kies voor een leasefiets!  

Hoe werkt het?  

Een fiets leasen is heel eenvoudig: 

1. Bij Veluwe Leaseadvies krijg je advies over welke fiets het beste aansluit op jouw wensen. 

2. Vervolgens wordt de leaseprijs aangegeven. Je kunt kiezen tussen een 36- of 48 maanden 

leasetermijn. 

3. Je doet een aanvraag. Deze aanvraag wordt afgehandeld door Fietslease Holland. 

4. Op werkdagen hoor je binnen 24 uur of de aanvraag is goedgekeurd.  

5. Als de aanvraag is goedgekeurd, kun je samen met Veluwe Leaseadvies de levering van de 

fiets afstemmen.  

6. Je kunt nu 36 of 48 maanden zorgeloos genieten van je nieuwe fiets!  

 

Het lease fietsplan 

Sinds 1 januari 2020 betaal je als werknemer 7% bijtelling over de consumentenadviesprijs van de 

fiets. Dit is erg aantrekkelijk vo or jou als werknemer. Voor de werkgever zijn er meerdere manieren 

om het lease fietsplan voordelig in te zetten. Wil je meer informatie over hoe jouw organisatie de fiets 

voordelig kan aanbieden? Neem dan contact op met Veluwe Leaseadvies! We leggen het graag uit.  

Bel naar: 0578 227 000, mail naar info@debruijnautomotive.com of neem een kijkje op: 

https://fietsleaseholland.nl/ 
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