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Cornelissen biedt haar medewerkers de mogelijkheid om, 
binnen de geldende mobiliteitsregeling, te kiezen voor het 
leasen van een (elektrische) fiets, oftewel een lease (e-)bike. 
Deze lease (e-)bike regeling geeft uitleg over de onderdelen: 
toekenning, uitvoering en afspraken gebruik.

Definities 
-  Leaseovereenkomst: de overeenkomst die Cornelissen 

sluit met de leasemaatschappij ter uitvoering van de lease 
(e-)bike regeling. 

-  Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen 
Cornelissen en de medewerker ter uitvoering van de 
lease (e-)bike regeling. 

-  Algemene voorwaarden: voorwaarden van de 
leaseovereenkomst zoals verstrekt door de 
leasemaatschappij. Deze voorwaarden zijn ook van 
toepassing op deze gebruikers-overeenkomst. 

1 Uitvoering 

1.1 Proces bestellen lease (e-)bike 
1 De medewerker meldt zich bij de afdeling HR. De 

medewerker ontvangt aansluitend informatie van de 
leasemaatschappij om een lease (e-)bike te kiezen. 

2 Keuze:
a. De medewerker kan een keuze maken uit een selectie 

van (e-)bikes bij de leasemaatschappij.
b. De medewerker kan contact zoeken met een 

leverancier naar keuze. De keuze wordt voorgelegd 
aan de leasemaatschappij door de afdeling HR. 

3 Voorafgaand aan de keuze wordt geadviseerd een proefrit 
te maken. 

4 De medewerker laat een offerte opstellen voor de lease 
(e-)bike en legt deze voor aan de afdeling HR. Vervolgens 
wordt de bijtelling en eventueel eigen bijdrage door de 
salarisadministratie vastgesteld. 

5 De leaseovereenkomst tussen Cornelissen en de 
leasemaatschappij wordt opgesteld, waarna de fiets 
besteld wordt. 

6 De gebruikersovereenkomst lease (e-)bike Cornelissen 
wordt opgesteld door afdeling HR en ondertekend door de 
medewerker. 

7 Uitlevering van de lease (e-)bike vindt plaats op een 
locatie naar keuze. 

1.2 Bijtelling 
Conform de regels van de Belastingdienst is de lease (e-)
bike primair bedoeld voor zakelijk gebruik (inclusief woon-
werkverkeer). Gebruikt de medewerker de (e-)bike ook 
privé, dan is de waarde in het economisch verkeer van het 
privégebruik ‘loon’. Dit houdt in dat de medewerker een 
deel belasting betaalt voor het privégebruik van de (e-)bike 
in de vorm van een bijtelling. De waarde van het financieel 

privégenoten voordeel is met ingang van 1 januari 2020 
gesteld op 7% van de waarde (inclusief omzetbelasting) 
van de (elektrische) fiets voor elk jaar dat de fiets aan 
de werknemer ter beschikking staat. De waarde van de 
fiets is de in Nederland door de fabrikant of importeur 
publiekelijk kenbaar gemaakte consumentenadviesprijs. 
RAI-vereniging zet hiervoor een database op. Als de 
oorspronkelijke consumentenadviesprijs niet te achterhalen 
is, dan moet u uitgaan van de consumentenadviesprijs 
(inclusief omzetbelasting) van de meest vergelijkbare fiets. 
Dit bedrag dient vervolgens bij het inkomen te worden 
opgeteld waarover maandelijks, doormiddel van inhouding 
via de loonstrook, belasting wordt betaald. Er is dan, voor 
de Belastingdienst, verder geen registratie van het aantal 
privékilometers meer vereist.
De hoogte van de bijtelling wordt vastgelegd in de 
gebruikers-overeenkomst lease (e-)bike.
Anders dan bij de auto van de zaak is er geen mogelijkheid 
om tegenbewijs te leveren bij gering privégebruik en is de 
bijtelling niet uitgezonderd als eindheffingsbestanddeel.

1.3 Looptijd 
De leaseovereenkomst en daarmee ook de 
gebruikersovereenkomst wordt aangegaan voor de duur 
van 3 jaar. Een half jaar voor afloop van de overeenkomsten 
lease (e-)bike krijgt de medewerker hiervan bericht. De 
medewerker kan dan besluiten om al dan niet een nieuwe 
gebruikersovereenkomst aan te gaan.

1.4 Vrijwillige beëindiging 
Als de medewerker voortijdig de gebruikersovereenkomst 
wil beëindigen, hetzij door de aanpassing van de keuze 
van de mobiliteitsregeling, hetzij door een wijziging in de 
arbeidsovereenkomst bij Cornelissen, kan de medewerker 
kiezen uit de volgende opties: 
1 De medewerker neemt de leaseovereenkomst mee naar 

zijn/haar nieuwe werkgever.
2 De medewerker neemt de lease (e-)bike over van de 

leasemaatschappij tegen betaling van de restwaarde. 
Deze kosten worden ingehouden op het salaris.

3 De medewerker betaalt de afkoopsom voor voortijdig 
inleveren, zoals bepaald door de leasemaatschappij 
en levert de lease (e-)bike in. De afkoopsom 
wordt opgemaakt conform de voorwaarden van de 
leasemaatschappij. Deze afkoopsom wordt in de 
eindafrekening met het salaris ingehouden. 

1.5 Verplichte beëindiging 
De gebruikersovereenkomst met Cornelissen eindigt per 
direct als één van de volgende situaties zich voordoet: 
1 Het dienstverband van de medewerker wordt beëindigd; 
2 De medewerker is op non-actief gesteld; 
3 De medewerker verricht niet actief werkzaamheden voor 

Cornelissen; 

Lease (e-)bike regeling



3

4 De medewerker onzorgvuldig handelt met betrekking tot 
de ter beschikking gestelde lease (e-)bike.

Kosten zijn altijd voor rekening van de medewerker.

2 Afspraken gebruik 

2.1 Voorwaarden bij leasen van een (e-)bike 
1 Het gebruik en de keuze van de (e-)bike verloopt conform 

de voorwaarden van de leasemaatschappij.
2  Als de medewerker elders een elektrische fiets kiest, dan 

worden hieraan de volgende eisen gesteld:
a  De (e-)bike wordt geleverd door een erkende 

fietsspecialist. 
b  Er worden alleen gangbare A-merken toegelaten tot 

de lease (e-)bike regeling. 
c  De medewerker laat zich goed adviseren door de 

fietsspecialist, rekening houdend met de persoonlijke 
voorkeur en het gewenste gebruik. 

3  In geval de lease (e-)bike in onderhoud gaat en deze voor 
langere tijd niet bruikbaar is, ontvangt de betreffende 
medewerker een vergelijkbare vervangende (e-)bike. 

4 De medewerker maakt uitsluitend gebruik van de door de 
leasemaatschappij toegestane accessoires voor de lease 
(e-)bike. 

5  Er kan alleen een lease (e-)bike regeling aangegaan 
worden, als de medewerker een vast dienstverband (= 

contract voor onbepaalde tijd) heeft bij Cornelissen voor 
minimaal 16 uur per week. En binnen een straal van 25 
kilometer van standplaats woont voor een (e-)bike of 40 
kilometer bij een speedpedelbike. Afdeling HR stelt de 
kilometers vast op basis van de adresgegevens zoals die 
bij Cornelissen bekend zijn.

2.2 Gebruik lease (e-)bike 
1 De medewerker gaat zorgvuldig om met de lease (e-)bike, 

dat wil zeggen:
a.  Het jaarlijks en tijdig laten uitvoeren van 

onderhoudsbeurt(en) door de leasemaatschappij, 
dan wel door een erkende fietsspecialist, conform de 
voorwaarden van de leasemaatschappij; 

b.  De medewerker zorgt zelf ook voor het (klein) 
onderhoud van de lease (e-)bike, zoals opgenomen in 
de gebruikshandleiding van de lease (e-)bike; 

c.  De medewerker zet de lease (e-)bike altijd goed op 
slot om diefstal te voorkomen. 

2 De medewerker gebruikt de lease (e-)bike conform de 
wettelijke regels en verzekeringsvoorwaarden. 

3 Eigen risico bij schades worden in rekening gebracht bij 
de medewerker. 

4 Bij diefstal zal de medewerker direct een proces-
verbaal laten opmaken bij de Politie en deze aan de 
leasemaatschappij beschikbaar stellen. 

Partijen: 
Cornelissen Transport of Cornelissen Logistics, etc., gevestigd 
aan Hogelandseweg 41 te Nijmegen, hierna te noemen 
werkgever en vertegenwoordigd door de heer B. van Eldik, 
financieel directeur. 

en

                                    wonende te

hierna te noemen medewerker, in de functie 

zijn het volgende overeengekomen: 
1 Aan de medewerker wordt door Cornelissen de volgende 

lease (e-)bike ter beschikking gesteld: 
- Merk:
- Type:
-  Framenummer:  
-  Serienummer accu:  
-  Kilometerstand:  
-  Leasemaatschappij:  
-  Gebruiksduur:         maanden, met ingang van
- Jaarkilometrage: 
-  Accessoires:                
                                                                  (indien van toepassing)

2 Op deze overeenkomst is de voormelde lease (e-)
bike regeling van Cornelissen toepassing en bij de 

medewerker bekend. De medewerker verklaart zich 
niet op de onbekendheid met deze regeling te zullen 
beroepen. 

3 De werknemer machtigt Cornelissen om de verschuldigde 
fiscale bijtelling wegens privé gebruik, te verrekenen met 
het salaris. Een bedrag van                          , conform de 
lease (e-)bike regeling, wordt maandelijks bijgeteld op het 
bruto salaris van de medewerker conform artikel 1.2. van 
de betreffende regeling; 

4 Bij vrijwillige of verplichte voortijdige uitdiensttreding 
wordt conform artikel 1.4 en 1.5 van de lease (e-)
bike regeling overeengekomen op welke wijze de 
overeenkomst lease (e-)bike wordt beëindigd, dan 
wel machtigt de medewerker Cornelissen, conform 
de boeteclausule zoals benoemd in artikel 1.5., het 
verschuldigde bedrag volledig in te houden op de laatste 
salarisbetaling. 

Aldus overeengekomen, te 
d.d. 

B. van Eldik Werknemer 
Financieel directeur 
Cornelissen
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Cornelissen Groep

Bezoekadres:
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Postadres:

Postbus 40070
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024 3724 784
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