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Leasefiets van de zaak

Meld je nu aan!
Wat kun je verwachten?
De inspiratiesessie brengt jouw kennis over de 
leasefiets snel op peil. Luister naar de keynotes, 
ontmoet aanbieders van leasefietsen en kom in 
gesprek met mobiliteitsexperts van het Brabant 
Mobiliteitsnetwerk. Ontmoet bedrijven die voorop 
lopen met fietsstimulering en wissel ervaringen 
en tips uit met andere werkgevers. Op de 
inspiratiesessie zijn e-bikes aanwezig om te testen.

Sjees Roadshow
Tijd dus voor de eerste Sjees Roadshow 

over de ‘Leasefiets van de zaak’. In deze 

 inspiratiesessie kom je alles te weten over 

de nieuwe leasefietsregeling en  andere 

slimme financiële mogelijkheden om  

jouw medewerkers op de fiets te  krijgen.  

Deelname is gratis. Het aantal deelnemers 

is beperkt dus meld je snel aan!

De leasefiets, hoe zit dat nou? Wat kunnen mijn medewerkers ermee? En ik als werkgever? 

Welke optie is straks voordeliger: een fiets kopen of leasen? Het onderwerp is actueel,  

want op 1 januari 2020 is er een nieuwe bijtellingsregeling voor leasefietsen. 

Organisatie

Programma inspiratiesessie

> Inloop 

> Keynotes

– Leasefiets van de zaak en andere regelingen

 Hoe zitten de nieuwe regels voor de leasefiets in  elkaar? 

Wat betekent dit voor de vrije ruimte in je WKR?

– Fietsstimulering

 Hoe begin je? Zo help je jouw medewerkers op de fiets 

met behulp van de Sjees Gangmakers-campagne.

– Lokale initiatieven

 Dit doen overheden en ondernemers in jouw regio  

al om meer mensen op de fiets te krijgen.

> Vragenuurtje

 Over de leasefiets van de zaak en fietsstimulering  

in het algemeen.

> Gelegenheid om e-bikes te testen

Locaties en tijd 
Breda University of Applied Sciences, Breda.  
Van 9.30 tot 11.30 uur. Na de keynotes is er de gelegenheid 
om vragen te stellen aan de aanwezige experts en 
aanbieders en om verschillende e-bikes te testen. Bekijk 
alle info op sjeesinspiratiesessie.nl.

We verwelkomen je graag!

Inspiratiesessie voor werkgevers in Brabant

Breda
Breda University > 9.30-11.30 uur > Donderdag 28 november 2019 

https://m17.mailplus.nl/genericservice/code/servlet/React?wpEncId=QJ6D28AcdU&wpMessageId=2244&userId=317000358&command=viewPage&activityId=test&encId=1
http://www.sjeesinspiratiesessie.nl

