ONTDEK DÉ
VOORDELEN VAN
EEN STROMER.

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ UZELF!
Neem een Stromer fiets voor uw werknemers en draag uw steentje bij. Stimuleer uw medewerkers om te kiezen voor een leasefiets als het gaat om woon-werkverkeer. Een Stromer fiets is een
zeer goed alternatief voor de auto of het openbaar vervoer.
Kies voor een groen vervoermiddel dat niet alleen beter is voor
de gezondheid van uw medewerkers, maar ook nog eens kostenneutraal ingezet kan worden. Als werkgever kunt u een deel van
het maandleasebedrag via de loonstrook van uw werknemer verrekenen met eventuele (reis-)kostenvergoedingen. Op die manier
wordt het zowel voor u als uw werknemers haalbaar en interessant
om voor een Stromer fiets of leasefiets te kiezen.

LEKKER FIT
EN SNEL
NAAR JE WERK.

VOORDELEN VOOR
WERKGEVERS
•
•
•
•
•
•
•

•

Budgetneutraal
Minder parkeerruimte nodig
Geen operationele en administratieve
rompslomp
Geen loonbelasting
Verrekening via loonstrook
Fittere en gezondere medewerkers
Uitstekend argument bij het
werven en behouden van goede
medewerkers
Uw werknemers zijn slim & flexibel
onderweg in de stad en gaan dus
sneller van A naar B

ZO WERK HET
•
•

•

•

Als werkgever faciliteert u de Stromer (lease)fiets en sluit per fiets een
leaseovereenkomst af.
Wij verstrekken u als werkgever een deelnameovereenkomst. Hierin
worden de verplichtingen van uw werknemer aan u met betrekking tot
het gebruik van de leasefiets goed vastgelegd.
Als werkgever houdt u maandelijks (gedeeltelijke) kosten van de
leasefiets in op het salaris van uw werknemer of verrekent u het met
bijvoorbeeld reiskostenvergoeding of andere onkostenvergoedingen,
zoals eigen bijdrage voor privégebruik.
Als werkgever betaalt u maandelijks het leasebedrag aan de
leasemaatschappij.

U least al een Stromer vanaf € 79,- p.m. Uitgaande van de gemiddelde
afstand woon-werkverkeer (20 kilometer) en een fulltimebaan (20 dagen
per maand). De werkgever mag een onbelaste reiskostenvergoeding geven
van 19 cent, dat is € 7,60 per dag (2 x 20 kilometer x 0,19 euro), is € 152,- per
maand. Wie verder dan 20 kilometer van zijn werk woont, verdient dus zelfs
al gauw aan de constructie.
Voorwaarden
• Looptijd van 36 maanden. Koopoptie is bespreekbaar en zal in een persoonlijke offerte worden vermeld.
• Leaseprijzen zijn exclusief btw en inclusief: afschrijving, rente, verzekering, reparaties, onderhoud, banden en vervangend vervoer.
• De aanbiedingen worden gedaan onder voorbehoud van krediet-acceptatie.

WETTELIJKE REGELINGEN
Werkkostenregeling (WKR). Alle werkgevers zijn
verplicht om met de WKR te werken. Binnen deze
regeling mag u per 1 januari 2015 1,2% van de
totale fiscale loonsom besteden aan onbelaste
vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers.
Gerichte vrijstelling is bijvoorbeeld de reiskosten
vergoeding tot 0,19 die buiten de WKR valt maar wel
te combineren is met een Stromer leasefiets.
Bekijk voor meer informatie het Belastinghandboek
op belastingdienst.nl.

ROADSHOW
Wij komen graag, in overleg met u, een hele of halve dag bij u op locatie.
We zorgen ervoor dat er voldoende testbikes aanwezig zijn, zodat iedereen
op een laagdrempelige manier kennis kan maken met de Stromer E-bikes.
Maak gerust een testritje op één van onze Stromers en ervaar hoe snel je
van A naar B rijdt. Uiteraard staan onze adviseurs klaar en geven antwoord
op alle vragen omtrent de aanschaf en/of lease.
Wilt u meer informatie of wilt u een roadshow boeken?
Neem dan contact op met Nick de Groot: 050 222 2222

PREMIUM STORE
EGBERT EGBERTS

Groningen is dé fietsstad bij uitstek. Sterker nog; één van de belangrijkste
fietssteden in de wereld. Met 50.000 in- en uitgaande fietsers ook nog eens
een forenzen-fietsstad bij uitstek. Letterlijk midden in die stad vind je de
Stromer Premium Store van Egbert Egberts. Dit is het middelpunt van de
Zwitserse topproducten van Stromer, de speedbike non plus ultra. Een
fiets die eenzaam aan de top staat als het gaat om actieradius, snelheid,
wegligging en design. Fietsen op de Stromer is fietsen met een totaal
nieuwe beleving. Je denkt; dat klinkt als reclametaal. Dat is het niet, weten
meer en meer fietsers die voor de Stromer kozen. Wij dagen u gastvrij uit:
maak een proefrit en u zult dat met ons eens zijn.

PREMIUM STORE EGBERTS EGBERTS
DAMSTERDIEP 1
9711 SG GRONINGEN

050-2222222
INFO@EGBERTSPREMIUMSTORE.NL
WWW.EGBERTSPREMIUMSTORE.NL

