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In dit document informeren wij je graag over de vernieuwde fiets van de zaak regeling 
die mogelijk is sinds 1 januari 2020. Het fietsplan van New Mobility Lease geeft de 
mogelijkheid werknemers een fietsregeling aan te bieden zonder dat dit van invloed is 
op de werkkostenregeling (WKR).  

Met de opkomst van de werkkostenregeling (WKR) in 2015 en de groeiende vraag naar 
elektrische fietsen past de oude fietsregeling veel werkgevers niet meer en is het 
stimuleren van de fiets lastig. Bij de nieuwe fietsleaseregeling betaalt de werknemer 
bijtelling (7%) over de nieuwwaarde van de fiets voor het privégebruik van de ter 
beschikking gestelde fiets.  

Dit levert de werknemer al snel een fiscaal voordeel op wat kan oplopen tot ongeveer 
30% ten opzichte van privé aanschaf. Dit is niet enkel over de fiets, maar ook over 
reparaties, onderhoud en verzekering. Ten opzichte van het oude fietsplan is de 
nieuwe regeling waarbij de werknemer bijtelling betaald veel eerlijker en veel 
aantrekkelijker. 

 

Als werkgever kan de leasefietsregeling buiten de WKR worden aangeboden en kan het 
fiscale voordeel aan de medewerker worden gegund via het brutoloon, dus zonder dat dit 
jou als werkgever iets hoeft te kosten. Meer weten? Lees dan verder. 

 
 
 
 

New Mobility Lease ontzorgt je met het NML Fietsplan 
 
 
 

 
 

Werknemers op een individuele 
en gezonde manier van A naar 
B en levert een bijdrage aan 
het verlagen van 
ziekteverzuim. 

Bijdragen aan MVO-
doelstellingen door vitalere 
medewerkers, verminderde 
CO2 uitstoot en lagere 

brandstofkosten. 

Goede en kosteloze Secundaire 
arbeidsvoorwaarde voor fietsen 
die ook onbeperkt voor 
privégebruik gebruikt kunnen voor 
werknemers. 

 
 

Geen invloed op de  WKR 

 
Keuze vrijheid             in  fietsen 

Vrij van  administratie 

 
        Vrij van verborgen kosten 



 
 

New Mobility Lease biedt een passende    
oplossing voor elke werknemer 

                    Vrij van zorgen 
New Mobility Lease zorgt ervoor dat je als 
werkgever makkelijk je werknemers kan 
uitnodigen en de voorwaarden voor elke 
werknemer kan instellen. Alles is geregeld 
binnen 1 digitaal platform. 

Vrij van keuzes 
Geen discussie meer met je 
medewerkers omdat zij alle fietsen 
kunnen leasen die ze willen. Meer 
dan 80 merken online en bij ruim 
1.000 dealers beschikbaar 

 

Volledig pakket 
Stuur je medewerkers veilig op 
weg want alle kosten voor 
onderhoud, pechhulp, reparaties 
en letselschade zijn gedekt. 

Kostenneutraal als werkgever 
Minimaal kostenneutraal als werkgever en 
maximaal fiscaal voordeel (tot ~40%) voor je 
medewerker. New Mobility Lease adviseert 
je hoe je het beste en een fiscaal gunstig 
fietsplan opzet! 

 
 
 

Wat kost leasen en wat is het fiscale voordeel? 
 

Koop Lease 
 

Nieuwprijs 
€ 2.749 
Verzekering & reparaties 
over 36 maanden 
€ 930 

                               ------------------------- 
Totale kosten 

€ 3.679 

Totale netto kosten werknemer 
(over 36 maanden incl. BTW) 
€ 2.084 
Optie tot overname voor 15 % van 
de nieuwwaarde 
 € 413 
-------------------------  
Totale kosten 

€ 2.497
 

Koop Lease 
Nieuwprijs 
€ 5.299 
Verzekering & reparaties 
over 36 maanden 
€ 1.080 

               ------------------------- 
Totale kosten 

€ 6.379 

Totale netto kosten werknemer 
(over 36 maanden incl. BTW) 
€ 3.525 
Optie tot overname voor 15% 
van de nieuwwaarde 
€ 795                
------------------------- 

          Totale kosten  

€ 4.320 

32% 
Voordeel! 

 
Voordeel! 



 
 
 
 

New Mobility Lease zorgt ervoor dat je het beste 
fietsplan krijgt op basis van fietslease. Hoe werkt dit? 

 

Wij     zien     vaak        de     vraag  voor     een 
kostenneutraal fietsplan 
Dit kan door een (gedeelte) van de maandelijkse 
leasekosten te betalen uit het brutoloon van je 
medewerkers. 

 

Werkgeversbijdrage zonder extra kosten 
Door de leaseprijs te verrekenen met het 
brutoloon dalen de sociale lasten. Die kan je 
als werkgever herinvesteren. Daarnaast kan 
je ook een btw-voordeel doorgeven aan je 
medewerkers. Hiermee maak je als 
werkgever het nog aantrekkelijker voor je 
medewerkers. 

Een arbeidsvoorwaarde voor 
elke medewerker 
Bied al je medewerkers een 
fietsplan aan met dezelfde 
voorwaarden. Ook bij tijdelijke 
medewerkers kostenneutraal. 

 

Geen gebruik van de vrije ruimte 
Zonder       zorgen      buiten de WKR. Je  stelt    de  
fiets ter beschikking aan de medewerker en 
het eigendom van de fiets ligt bij New 
Mobility Lease. Door de bijtelling van 7% is 
het privé voordeel belast voor de 
medewerker en valt fietslease als enige 
oplossing buiten de WKR. 

 
 
Wij helpen jullie met het maken van jullie beleid! 

 
 
 

Wij    behandelen   samen    onder     andere     de volgende 
beleidsvragen 

Wie mag meedoen? 
Wie wil je laten meedoen met jullie 
nieuwe fietsplan. Wat zijn de 
voorwaarden,         bijvoorbeeld          iedereen met 
een (on)bepaalde tijd contract? 

 

Hoeveel ga je bijdragen als werkgever? 
Wil je kostenneutraal gaan bijdragen? Wat is dan 
het bedrag en hoe werkt dit? Wij vertellen je alles 
hierover. Wil je meer investeren, wij inspireren je 
graag met de ervaring van andere werkgevers! 

 

Wat als een medewerker eerder stopt? 
Wij   adviseren   je   hierover   en   kijken   goed   hierbij   naar 
jullie  als  werkgever en werknemer. Wij zorgen ervoor 
dat   alles vooraf   duidelijk   is voor   jullie   medewerkers 
en dat jullie nooit met een fiets blijven zitten. Wij 
leggen je ook uit hoe  dit  kostenneutraal  kan! 

Wij    stellen   de  volgende   documentatie ter 
beschikking   om   snel   en   efficiënt   je 
fietsplan te creëren en te communiceren 

De fietsleaseregeling 
Alle spelregels vastgelegd en jullie beleid 
duidelijk uitgeschreven. De medewerkers 
gaan hier actief mee akkoord in ons 
digitale proces. 

 

Het werknemersinformatiepakket 
Alle informatie op een rij voor jullie 
werknemers.  Wat   is  het   voordeel   en   wat is 
jullie beleid. Goed voor de interne 
promotie van jullie  fietsplan! 



 
 
 
 

New Mobility Lease biedt in samenwerking met Hellorider 
een werkgevers portaal aan waarin alles maar dan ook écht 
alles geregeld kan worden 

 

Maandelijkse rapportages 
Makkelijk inzicht in alle leasefietsen van je 
werknemers en makkelijke verwerking in de 
salarisadministratie. 

Werkgeversbijdrage 
In één keer inzichtelijk voor je 
medewerkers wat de fiets kost. 
Volledige controle over de mogelijk 
verschillende lease categorieën. 

 

Registratie gebruik van de fiets 
Geen papierwerk meer benodigd. De 
medewerker gaat digitaal akkoord 
met de fietsleaseregeling, 
(eventueel) afstand doen van loon en 
de algemene voorwaarden. 

Bulk import 
Zonder zorgen met één druk op de knop    
al je werknemers uitnodigen tot het NML 
fietsplan. En automatische notificaties als 
je werknemers een fiets hebben besteld.

 

Sneak preview van het werkgeversportaal  
 

 

Min. & Max 

Bedrijfsvoorwaarden 

Bulk import 



 

New Mobility verbindt iedereen digitaal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 New Mobility Lease 
 

• Tekent raamovereenkomst 
met de   werkgever 

• Adviseert werkgever 
op fiscaal gebied en 
beleidskeuzes 

• Ondersteunt werkgever en 
werknemer gedurende de 
overeenkomst 

 
 

2 Werkgever 
• Nodigt medewerkers uit 

gebruik te maken van het 
NML Fietsplan in het 
digitale platform 

• Brengt de fietslease onder 
de aandacht bij 
medewerkers &   informeert 

• Verwerkt maandelijks vaste 
leasekosten en 7%   bijtelling in 
de  salarisadministratie 

 
 

3 Werknemer 
• Bestelt  een  fiets  online  of  haalt   deze op 

bij één van de ruim 1.000 aangesloten 
dealers met zijn of haar unieke 
bestelcode na goedkeuring werkgever 

• Laat het onderhoud en service uitvoeren 
bij een aangesloten dealer  

• Betaalt (een deel van) de maandelijkse 
leasefietsprijs en de 7% bijtelling uit het 
brutoloon 

4 Dealer 
• Adviseert de medewerker en levert                      de fiets uit 

aan de werknemer  

• Voert onderhoud en service  uit 

 



 
 
 

   
Bij New Mobility Lease  

    ziet fietslease er  
    als volgt uit  
 
 
 
 
 
 

 
Assortiment & merkenbeleid 
Uitgebreid assortiment en 
samenwerkingsovereenkomsten met 
bijna alle fietsmerken. Meer dan 80 
merken! 

 

Makkelijk platform 
Zelf in controle, heel snel in bedrijf en 
werknemers activeren tot fietslease. Binnen 
een week geregeld. 

 

Landelijk dekkend dealer netwerk 
Landelijk       dekkend     netwerk  van    merkdealers, 
gegarandeerd professionele     service. 

 

Onderhoud, service & reparaties 
Full-operational lease zonder onverwachte 
kosten, mogelijkheid tot inloopdagen, 
proefritten en onderhoud op locatie 

              Diefstal   &      schade verzekering 
Schade,                         diefstal    en      WA-verzekering  

(high-speedfietsen), professioneel afgehandeld. 

 
Pechhulp voor onderweg 
24/7 pechhulpservice in Nederland 
uitgevoerd  door    de ANWB, reparatie  
ter plekke of lift naar 
bestemmingslocatie bij pech 
onderweg. 

 

Klantenservice 
24/7 onlineservice en een speciaal 
klantcontactcentrum voor fiets 
gerelateerde vragen en hulp gedurende 
de leaseperiode voor zowel werkgever 
als werknemer. 

 

Remarketing 
Goed onderhouden fiets overnemen bij 
beëindiging tegen een vooraf vastgesteld 
bedrag. 



 
Hoe kan ik fietslease aanbieden? 

 
 

 

Aanmelden en advies 
Als je je aanmeldt dan 
starten wij de digitale 
papierwinkel. Het proces kan 
volledig digitaal maar we 
komen ook graag langs om 
je te adviseren over een 
passend fietsplan. 

Uitnodigen 
We stellen samen de 
voorwaarden, bijdrage 
en uitsluitingen in en je 
nodigt je medewerkers 
met 1 druk op de knop 
uit in ons platform.  

 
 
 
 
 
 
 

Kies je fiets 
Je werknemers kunnen een 
fiets van elk merk uit kiezen 
bij één van de aangesloten 
fietsendealers of bestellen 
er één online. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Alle vervolgstappen 
op een rijtje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij adviseren je over een passend fietsplan, over 
fiscaliteit en helpen je met de implementatie. 
Vervolgens stel jij makkelijk jouw fietsbeleid in op 
ons portaal en nodig je je werknemers uit. 

 

Medewerkers    ontvangen   een   mail                met    daarin     een 
pincode, deze nemen ze mee naar een van de 1.000 
aangesloten fietsendealers om een fiets uit te 
zoeken. Willen ze weten wat de fiets kost per maand, 
dat kan op onze website uitgerekend worden.

  

 
 

Is de fiets een ‘online only’ merk, dan kan de 
medewerker klikken op de portal link in de mail om 
zo een bestelling te plaatsen. 

 
 
 

Bij de bestelling gaat de medewerker akkoord met 
de gebruikersvoorwaarden zoals we die samen  
hebben vastgelegd in de leasefietsregeling. 

 
 

Werknemer ontvangt bericht en haalt de fiets op de 
gekozen locatie op of krijgt deze bezorgd en tekent voor 
ontvangst. 

 

Wij helpen je om fietslease onder de aandacht te 
brengen bij de medewerkers. Vraag een demo dag 
aan, creëer promotiemateriaal of 
organiseer een inloop dag bij een fietsendealer. 
Ander idee? Laat het ons weten! 

 



Alle   voordelen  op  een  rijtje  
voor  de werkgever en de  werknemer 

 

Voordelen werkgever 
Nr. 1 arbeidsvoorwaarde     

Geen administratie   

Duurzame invulling mobiliteitsbeleid   

Vitale & gezonde medewerkers  

Geen verborgen kosten   

Bespaar op brandstof  

Geen invloed op de WKR     

Geen verplichte minimale afname   

Kosteloos digitaal platform 

 

 
 
 
 
 

   Voordelen werknemer 

Besparing tot wel 40% t.o.v. koop 
 

Keuzevrijheid in merk en alle type fietsen 
 
          Ook voor alleen privédoeleinden 
 
    1.000+ uitlever en servicepunten 

 
Overname optie na 36 maanden  

 
 
 



 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Harlingerstraat 7b 

1704 BT Heerhugowaard 
 

info@newmobilitylease.nl  
 

072 – 792 0270  

 

 
  

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoewel de inhoud van dit document met zorg is opgesteld, 
aanvaardt New Mobility Lease geen enkele aansprakelijkheid voor 
het gebruik daarvan. 

 


