
KOGA LEASE
D A A R  K O M  J E  V E R D E R  M E E



FIETSEN. GOED VOOR ALLES EN IEDEREEN

Naar je werk. Door het bos. In het mulle zand. Of over de bergen tijdens je vakantie. Één ding weet je zeker.  

Je e-bike sluit perfect aan op de wensen die je als gepassioneerde en veeleisende fietser daaraan stelt. Daar hebben we 

hem op ontworpen. Van de afwerking tot hoe de verschillende onderdelen in harmonie samenwerken. Met private lease 

haal je nóg meer uit die fietservaring. Voor een overzichtelijk, vast bedrag per maand heb jij je perfecte fiets. Zonder dat je 

je druk hoeft te maken om zaken als onderhoud en reparatie. Alles in het teken van jouw optimale fietservaring.  
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Wist je dat veel mensen sneller naar het werk kunnen 

fietsen dan wanneer zij met de auto gaan? De meeste 

mensen wonen binnen 15 km van hun werk en dat 

is een prima afstand om te fietsen, zeker met een 

(elektrische) fiets of speed pedelec. En het is ook nog 

eens gezonder. Het zorgt voor je dagelijkse dosis 

beweging en je bent lekker in de buitenlucht.  

Dagelijks voldoende beweging zorgt voor een 

aanzienlijke afname van het risico op bijvoorbeeld 

diabetes. Maar er is meer. Elke maand dat jij de auto 

laat staan, bespaart net zoveel CO2 als een boom in 

een jaar kan opnemen. Goed voor het milieu en de 

portemonnee!

MET PLEZIER OP DE FIETS! 
ZONDER ZORGEN OF GEDOE

LEASE DAAR KOM JE VERDER MEE



Bij een leasefiets van KOGA Lease 

hoort een all-inclusive service- en 

onderhoudspakket. KOGA Lease zorgt 

voor onderhoud en voor reparaties zoals 

bijvoorbeeld een lekke band of ketting eraf. 

Mooi geen gedoe dus of vieze handen.  

Ook de aansprakelijkheid- en 

diefstalverzekering* zijn geregeld.  

Na diefstal kun je een nieuw contract afsluiten 

en schade wordt door je dealer gerepareerd. 

En als het nodig is, houdt dit servicepakket 

zelfs in dat jij en je fiets worden opgehaald 

binnen de EU.
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KOGA LEASE ONTZORGT VOLLEDIG!

LEASE DAAR KOM JE VERDER MEE

*  Bij diefstal geldt altijd een eigen risico van €50,-. Kun je niet alle originele of geregistreerde sleutels overhandigen, dan  zul je de kosten voor diefstal  van de fiets zelf moeten betalen. 
Schade als gevolg van slecht huisvaderschap wordt geheel in rekening gebracht bij de leaserijder.

Een elektrische fiets geeft je 

nét dat zetje dat je nodig hebt. 

De trapondersteuning haalt je 

bestemming als het ware  

dichterbij. Kies je voor het comfort 

en de betrouwbaarheid van een  

nieuwe elektrische fiets, kies dan 

ook voor het zetje dat KOGA 

Lease je kan geven.

NÉT DAT 
EXTRA 

ZETJE IN 
DE RUG

VOORDELEN  
VAN KOGA LEASE

Fietsen op de allernieuwste KOGA met een herkenbare  
look en stijlvolle uitstraling zonder hoge aanschafkosten.  
Elke fiets maken we met de hand en voldoet aan de  
hoogste kwaliteitseisen. 

Geen onverwachte verrassingen waar je niet op zit te wachten, 
maar een vast bedrag per maand*, ook de RDW-kosten voor 
speed pedelecs zijn in het maandbedrag verwerkt. 

Je kunt altijd rekenen op je fiets, dankzij ons uitgebreide 
service- en onderhoudspakket.

Je fiets is verzekerd tegen schade en diefstal.

Jouw vertrouwde advies, service en expertise.

Mocht het nodig zijn, dan bieden we pechhulp in in de EU

Zzp’er of leasen via je werkgever? Profiteer van de  
fiscale voordelen.
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ZO EENVOUDIG IS  
PRIVATE LEASE

Private lease kan iets voor jou zijn wanneer je als 

privépersoon zorgeloos wilt fietsen zonder dat je in 

één keer veel geld kwijt bent aan een (elektrische) fiets. 

Het staat voor rijden op een splinternieuwe fiets voor 

een overzichtelijk vast bedrag per maand.  

Zo eenvoudig is het. Geen vervelende onverwachte 

kosten voor bijvoorbeeld onderhoud en reparatie. 

Gewoon zorgeloos fietsen dus. 

LEASE DAAR KOM JE VERDER MEE
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Ons doordachte design en 
jij als fietser bepalen samen 
de ervaring. Je dealer kan 
je advies geven over alle 
technische aspecten van 
jouw favoriete KOGA. 
Voor de e-bike die tot in 
de perfectie matcht met 
jouw lichaam, lifestyle en je 
fietsambities of fietsavonturen.

Je bent er bijna. Wanneer 
je nieuwe (elektrische) fiets 
bij je dealer binnen is, 
neemt hij contact met je op 
om een aflevermoment af 
te spreken. Op het moment 
dat je je fiets hebt, gaat je 
leasecontract in, dan start 
ook de eerste betaling van 
het leasebedrag.

KIES JOUW 
PERFECTE E-BIKE  

STAP 1

BEGIN JE NIEUWE 
ERVARING  

STAP 4

Je hebt de e-bike gevonden 
die aan al jouw eisen 
voldoet? Vul dan samen 
met je KOGA- dealer de 
lease-aanvraag in. Hiervoor 
heb je ook een geldig 
legitimatiebewijs nodig. Met 
deze gegevens gaat KOGA 
Lease in samenwerking 
met leasemaatschappij 
Elbuco aan de slag om de 
aanvraag te beoordelen.

Het genieten is nu begonnen. 
Na 3 maanden ontvang je 
een oproep voor de stelbeurt. 
Na 12 en 24 maanden 
fietsen ontvang je automatisch 
een oproep per mail voor 
een onderhoudsbeurt.  
En is er tussendoor iets 
versleten of kapot?  
Neem ook dan contact 
op met je dealer, die zorgt 
ervoor dat het gerepareerd 
wordt. Kostenloos natuurlijk.

DOE EENVOUDIG DE 
LEASE AANVRAAG  

STAP 2

ZORGELOOS  
FIETSEN  

STAP 5

Wanneer je aanvraag is 
goedgekeurd, ontvang 
je binnen 2 werkdagen 
een e-mail. Met daarin 
het leasecontract met een 
looptijd van 36 maanden 
en een betalingsmachtiging. 
Controleer de voorwaarden 
en stuur het ondertekende 
contract digitaal terug.  
Zo snel kan het gaan.

Drie maanden voor het 
aflopen van je contract 
ontvang je een aanbod 
voor het leasen van een 
splinternieuwe KOGA fiets. 
Aan het einde van het contract 
kun je natuurlijk ook jouw 
goed onderhouden leasefiets 
voor een aantrekkelijke prijs 
van je dealer overnemen. 
Besluit je dat te doen, dan 
krijg je nog 2 jaar gratis 
garantie op je fiets.

BEVESTIG JE  
CONTRACT

STAP 3

AAN HET EIND  
VAN JE CONTRACT

STAP 6

LEASE DAAR KOM JE VERDER MEE
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Private lease is een vorm van leasen die je als 

privépersoon aangaat. Je betaalt geen aankoopbedrag 

voor de (elektrische) fiets, maar je betaalt elke maand 

een vast bedrag. Daarmee is alles voor je geregeld, 

van onderhoud, service en garantie tot verzekeringen 

en pechhulp. Je weet zeker dat je rijdt op een goed 

onderhouden (elektrische) fiets en je wordt nooit 

verrast met onverwachte kosten. Aan het einde van de 

leaseperiode heb je de optie tot het overnemen van de 

ex-leasefiets. En dan krijg je er nog 2 jaar gratis garantie 

op. Je kunt uiteraard ook een nieuwe leasefiets bestellen.

PRIVATE LEASE

DE (FISCALE) VOORDELEN

LEASE DAAR KOM JE VERDER MEE



   

Ook dan kun je een leasecontract aangaan 

met KOGA Lease. Je geniet niet alleen van 

de praktische voordelen, financieel is het 

ook heel aantrekkelijk. Jouw onderneming 

investeert alleen in het leasebedrag en die 

voer je op als kosten. Persoonlijk betaal je 

per jaar 7% belasting (bijtelling) over de 

cataloguswaarde van de fiets. Kijk voor meer 

informatie op www.koga.com/lease

BEN JE ZZP’ER? 

7% BIJTELLING

VOLLEDIGE VERGOEDING WERKGEVER

Zakelijke lease werkt min of meer zoals we 

de ‘auto van de zaak’ kennen. De werkgever 

betaalt het maandelijkse leasebedrag van 

de, door de werknemer gekozen, (elektrische) 

fiets. Als gebruiker betaal jij alleen de 

bijtelling, voor een fiets is deze 7% van  

de cataloguswaarde van de fiets.  

Zo kan het voordeel oplopen tot wel 80% ten 

opzichte van een aankoop. Omdat niet alle 

werkgevers de leasekosten kunnen of willen 

dragen, zijn er ook varianten denkbaar. 

GEDEELDE LEASEKOSTEN

Als werkgever en werknemer kun 

je afspreken samen te investeren in 

de leasefiets. Je betaalt dan beiden 

bijvoorbeeld de helft van het 

maandelijkse leasebedrag. De werkgever 

verrekent dat bedrag en de 7% bijtelling met 

het bruto salaris van de werknemer.  

Op deze manier betaalt de werknemer tot 

50% minder dan wanneer deze de 

elektrische fiets zou kopen.

 

DE WERKGEVER FACILITEERT VIA 

BRUTOLOON

Als werknemer kun je de werkgever ook 

vragen de financiële afwikkeling van 

jouw (elektrische) fiets af te wikkelen via 

de fietsregeling. Dat houdt in dat de 

werknemer zowel het leasebedrag als de 

bijtelling zelf betaalt, maar omdat dit dan 

via het bruto salaris loopt, kost dat netto fors 

minder. Dat kan 40% schelen ten opzichte 

van het zelf kopen van een (elektrische) fiets.

ZAKELIJKE LEASE
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LEASE DAAR KOM JE VERDER MEE



KOGA lease is een product van KOGA en leasemaatschappij Elbuco. 
 

Aan deze 2020 uitgave kunnen geen rechten worden
ontleend. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige
wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën,
opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande

schriftelijke toestemming van de uitgever. Uitgave van
KOGA, onderdeel van Accell Nederland B.V.

Kijk voor de algemene voorwaarden op www.koga.com


