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Het fietsplan terug van 
weggeweest

2020
Kabinet introduceert
de bijtelling van 7%

Breed inzetbaar

Buiten de WKR

Minimale administratie

Geen investering

Onbeperkt privé gebruik

Het fietsplan 2.0, maar dan vrij 
van gedoe!



De leasefiets als belangrijk onderdeel 
van jullie werkgeversbeleid!

Vitaliteit
Goed 

werkgever-
schap

MVO



Batavus Finez E-go
€2.749 

✓ Werkgever betaalt maandbedrag
€ 113,-

✓ Soms i.c.m. lease- of 
mobiliteitsbudget

✓ Medewerker betaalt alleen de 7 % 
bijtelling

✓ Besparing medewerker € 2.463,88

✓ Pro-tip: gebruik in je marketing en 
tenders!

Investeer
> EUR 100 Deel

> EUR 50

✓ Werkgever investeert naast 
herinvestering

▪ Herinvestering werkgeverspremies,    
BTW en vakantiegeld ad EUR 25

▪ Herinvestering verlies reiskosten
✓ Besparing medewerker meer dan 

50%

✓ Pro-tip: investeer op basis van 
bedrijfsdoelstellingen 

✓ Gedeelte van leasebedrag uit 
brutoloon medewerker

✓ Kostenneutrale bijdrage van 
werkgever

▪ Herinvestering werkgeverspremies,    
BTW en vakantiegeld ad EUR 25

▪ Herinvestering verlies reiskosten
✓ Besparing medewerker tot snel 40%

✓ Pro-tip: regel het slim met het 
pensioen

Beste 
waardering

Faciliteer
EUR 25



▪ Goedkoper dan zelf 
kopen

▪ Geen investering

▪ Fiscaal gunstig 
‘afbetalen’ en dan 
marktconforme prijs 
overkopen

▪ Geen BKR registratie

Koop Lease

Koop Lease

Nieuwprijs

€ 4.628

Verzekering &reparaties  

over 36 maanden

€ 1.711

Totale kosten

€ 6.339
Totale kosten

€ 4.510

Nieuwprijs

€ 2.499

Verzekering &reparaties  

over 36 maanden

€ 910

Totale kosten

€ 3.409

Totale netto kosten werknemer (over 

36 maanden incl. BTW)

€ 1.687

Optie tot overname

€ 375

Totale kosten

€ 2.063

40%
Voordeel!

1 Gebaseerd op 3500 Euro Bruto inkomen, kostenneutraal voor de werkgever en BTW voordeel

34%
Voordeel!

Wat zijn de voordelen voor de medewerker?

39%
Voordeel!

Totale netto kosten werknemer

(over 36 maanden incl. BTW)

€ 3.908

Optie tot overname

€ 601

30%
Voordeel!

Zelf
calculeren?

https://hellorider.com/hellorider-calculator/


Zonder leasefiets Met leasefiets

Sociale lasten € 600 € 580

Bruto loon € 3.000 € 2.900

€ 3.000 € 2.900

€ 600 € 580

• Herinvesteren van vermindering sociale 
lasten => 20 Euro

• Aftrekken van de BTW 3,61 per maand
• Totaal al bijna 25 Euro kostenneutraal per 

maand per werknemer!

Waarom kan een werkgever al een 

werkgeversbijdrage doen op kostenneutrale basis?



Hellorider 
Everyday Freedom



Onderhoud, verzekering en pechhulp

Schade en diefstal

✓ Beperkt eigen risico

✓ Kies een nieuwe uit

✓ WA bij speed pedelec

✓ ANWB pechhulp

✓ 24/7 

✓ Reparatie onderweg

Pechhulp

✓ Preventief

✓ Curatief 

✓ Geen uitsluitingen

Altijd een werkende fiets



Hellorider verbindt en ontzorgt digitaal!

Met je eigen 
werkgeversportaal 
volledig in controle

Vind makkelijk 
één van de 
dealers of bestel 
de fiets online

Calculeer zelf 
wat de fiets jou 
netto kost en zie 
snel je bruto 
netto voordeel



Het beleid in 30 minuten vastgelegd & je medewerker gaat 

digitaal akkoord

Maak je beleid specifiek 
met ons 
fietsleasedocument

In ons digitaal proces gaat je 
medewerker met alle 
voorwaarden akkoord



Nadat je als werkgever bij ons aanmeldt,  gaan 
wij er samen voor zorgen dat de medewerkers 
een fiets kunnenuitzoeken

Beleid vormen

Medewerkers uitnodigen

Fiets bestellen

Intern promoten

Medewerkers gaat akkoord

Fiets opalen of bezorging

Afspraak
inplannen?

Klik hier

Informatie
aanvragen? 

Klik hier

https://calendly.com/hellorider/
https://hellorider.com/informatie/


Afspraak op locatie

Hellorider B.V.

Teleportboulevard 130
1043 EJ Amsterdam
Telefoon: 020 – 262 59 90

Gijs Spil
gijs.spil@hellorider.com
06-51230991

Bart Hoogstad
bart.hoogstad@hellorider.com
06-28739257

In de week van 21 maart komen wij 
graag langs op de fiets. Past een
ander tijdstip u beter? Dan plannen 
we graag een andere afspraak in, 
online of fysiek. Tot snel!

mailto:gijs.spil@hellorider.com
mailto:bart.hoogstad@hellorider.com


‘Je hebt advocatenkantoor
en je hebt LEAN’



LEAN& SustainableFuture
1. B Corp certificering



LEAN& SustainableFuture
2. Klimaat-positief ondernemen



Waarom? Als we de opwarming van de aarde onder 2 graden willen houden, 
moeten we de uitstoot van broeikasgassen drastisch verminderen én 
– tegelijkertijd – een deel van de CO2 die we al hebben uitgestoten, verwijderen.

Met andere woorden, klimaat-neutraal worden is niet voldoende.

Vanaf 2021 is alles wat LEAN doet een echte bijdrage aan het klimaat.

LEAN LAWYERS
World’s First Climate-Positive Law Firm (?)



1. We bereken 100% van onze CO2 uitstoot.
Van al onze werkzaamheden en diensten.

2. We brengen onze uitstoot terug.
LEAN goes Green reductieplan.
30 ton CO2 (2020) - 20 ton CO2 (2025) - 15 ton CO2 (2030)

3. We compenseren minimaal 110%. 
Op basis van ISO 14021 en minimaal 10% extra.

LEAN LAWYERS
Klimaat-positief in 3 simpele stappen



Klimaat-positief worden
Waar is de meeste reductie te behalen?



L
E

A
N

 L
A

W
Y

E
R

S
M

il
ie

u
b

a
r

o
m

e
te

r
 2

0
2

0



Klimaat-positief worden
Betekent gedragsverandering + 
bewustzijn creëren



LEAN goes Green
Gedrag + bewustzijn = prio

Gedrag + bewustzijn creëren
denk aan bijv.

• Invoeren en meewegen in beslisprocessen
• Inkoop (papier, koffie, kantoorartikelen etc.)
• Hergebruik (meubels, reparatie apparatuur) 
• Afvalbeheer (Ladder van Lansink - monitoren, reduceren, scheiden)

• Wagenpark (doel → in 2025 volledig elektrisch)
• Continue uitdragen klimaat-positief ondernemen
• Betrekken medewerkers bij beslissingen en acties
• Woon-werkverkeer aanpassen
• Gedragsverandering actief stimuleren



LEAN goes Green
Gedrag + bewustzijn = prio

• Ook omdat – Onderzoek TNO aantoont dat 
gezonde werknemers beter presteren en aanzienlijk minder kosten.* 
Lager ziekteverzuim → van gemiddeld 9% naar 2%. 

Toename arbeidsproductiviteit →met 12,5%

• Gecombineerd met onze wens tot verandering gedrag en meer bewustzijn

• Besloten tot introductie LEAN Vitality programma (Fitbit - sporten + sparen) 
en LEAN Fietsplan geïntroduceerd i.s.m. HelloRider

* Sportende vs. niet-sportende w/n. Onderzoek TNO onder ruim 1700 werknemers in 34 branches. 2003 



Hellorider +
LEAN Fietsplan

Hoe te werk gegaan

1. Doel stellen→ in 2025
> 50% medewerkers op          naar werk + klanten Utrecht e.o.

2. Vergelijkend warenonderzoek 
3. Financiële / fiscale consequenties berekend (Hellorider)

- netto voordeliger + koopoptie voor medewerkers
4. Extreem snelle introductie (Hellorider)

- binnen 2 weken live met portal en uitnodigingen
5. Volledig ontzorgd (Hellorider)

- bij aansluiting & tijdens looptijd



LEAN LAWYERS
LEAN Fietsplan + LEAN Vitality

Resultaat

1. > 90% medewerkers sport actief (> 2 per week) en gebruikt Fitbit
2. 100% meer bewustzijn wat betreft footprint
3. Nu al gaat 40% medewerkers met regelmaat op          naar werk 
4. Extreem enthousiast over

• gebruik
• secundaire arbeidsvoorwaarde
• service



Vragen of vrijblijvend sparren?

Bel ons op 085 – 3036429 of mail Dries of Niek…

Dries Beljon Niek Klein Beernink
dries@leanlawyers.nl niek@leanlawyers.nl

LEAN LAWYERS LLP
Reactorweg 47 bg
3542 AD Utrecht
www.leanlawyers.nl
KvK 66879523

mailto:dries@leanlawyers.nl
mailto:niek@leanlawyers.nl
http://www.leanlawyers.nl/

