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LeasePlan zet met International Bike Group  
vol in op e-bike leasemarkt 

 
aantrekkelijk mobiliteitsalternatief van de zaak voor woon-werk en 2e auto 

 
Amsterdam, 5 september 2019 - International Bike Groep (IBG), moederbedrijf van 
fietsenwinkel.nl (Benelux) en hellorider (Scandinavië) heeft aangekondigd om samen te 
werken met LeasePlan Nederland om elektrische fietsen te leveren aan klanten van de 
grootste (auto)leasemaatschappij van Nederland. IBG neemt het totale serviceapparaat en 
online portal voor zijn rekening: van fietsselectie, aflevering, verzekering, onderhoud tot 
pechhulp onderweg en fleetmanagement software. De overeenkomst is exclusief aangegaan. 

 
Nu de nieuwe bijtellingsregeling ‘fiets van de zaak’ vanaf 1 januari 2020 in zicht komt, zal de verkoop 
van e-bikes naar verwachting scherp stijgen. Dat wordt dan vooral mogelijk gemaakt door werkgevers 
die hun medewerkers een e-bike aanbieden via een leaseregeling of een vrij te besteden 
mobiliteitsbudget, al dan niet in combinatie met een zakelijke leaseauto. De e-bike vormt zo onder 
meer een alternatief van woon-werkverkeer dat nu per auto of openbaarvervoer plaatsvindt. 
LeasePlan is de eerste autoleasemaatschappij in Nederland die op deze schaal in e-bikes stapt. 
 
Full service leasepropositie| LeasePlan beschikt met IBG over eigen assetmanagement software, 
een eigen landelijk dekkend retailnetwerk met experience-winkels en testcenters van fietsenwinkel.nl, 
ongeveer 250 fietsreparatiepunten door het hele land, pechhulp onderweg, een uniek online platform 
met een aanbod van meer dan 20.000 fietsen en geïntegreerde fleetmanagement software voor zijn 
klanten.  
 
IBG-topman Davy Louwers verwacht dat zijn bedrijf, mede door de full service leasepropositie die 
onder het label ‘hellorider’ wordt uitgerold, volgend jaar zo’n 20% marktaandeel van de zakelijke e-
bike fietsmarkt in handen kan krijgen, goed voor zo’n extra 30.000 e-bikes. 
 
De leasepropositie die LeasePlan zijn klanten biedt omvat onder meer: compleet productassortiment 
van e-bikes tot elektrische bakfietsen (van ca €1.100,- tot €9.500,-) met merken als Cortina, 
Brinckers, Cube en Stromer; aflevering van de fiets in een van de winkels van fietsenwinkel.nl, bij je 
thuis of bij je werkgever; verzekering; onderhoud; maatwerkoplossing voor pechhulp met ANWB; 
software ten behoeve van het LeasePlan klantenportal en software voor het managen van de fiets en 
service. 
 
Erik Henstra, Managing Director van LeasePlan: “Wij hebben ons als bedrijf gecommitteerd aan 
duurzame mobiliteit. Door e-bikes nu aan het aanbod toe te voegen gaan we weer een stap verder. 
Wij denken dat geïntrigeerde mobiliteitspakketten, inclusief een e-bike, voor veel forensen een 
aantrekkelijke optie zijn. Vooral voor de kortere woon-werkafstanden blijkt de bereidheid om op de e-
bike naar het werk te gaan hoog. Met de aantrekkelijkheid van een zakelijke lease e-bike heb je geen 
last van de relatief hoge aanschafkosten en onderhoudskosten. Je kunt er zowel zakelijk als privé 
gebruik van maken en je hoeft geen kilometeradministratie bij te houden.” 
 

https://www.hellorider.nl/
https://www.leaseplan.com/nl-nl/nieuws/
https://hellorider.nl/
https://hellorider.nl/
https://www.leaseplan.com/nl-nl/nieuws/


 
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft, gesteund door de nieuwe fiscale 
bijtellingsregeling, het bedrijfsleven in de zogenaamde Fietsbrief 2017 opgeroepen maatregelen te 
treffen om medewerkers structureel uit de file te halen door meer woon-werk fietskilometers te laten 
maken. Zelf investeert het Ministerie de komende twee jaar zo’n €100 miljoen in nieuwe infrastructuur 
(fietspaden) en laadfaciliteiten. 
 
International Bike Group (fietsenwinkel.nl/ hellorider) is sinds 2012 in handen van 
investeringsmaatschappij NPM Capital, dat op haar beurt onderdeel is van SHV Holdings. 
 
[Einde bericht] 

 

 
 
Fotobijschrift#1: 
Erik Henstra (Managing Director LeasePlan Nederland, links) en Davy Louwers (ceo International Bike Group, rechts) ondertekenen in de 
showroom van fietsenwinkel.nl in Amsterdam de overeenkomst die de markt van zakelijke lease e-bikes serieus moet openbreken.  
 
 

 
 
Fotobijschrift#2: 
LeasePlan stapt samen met International Bike Group (fietsenwinkel.nl en hellorider) in de e-bike leasemarkt. Erik Henstra (foto), Managing 
Director van LeasePlan Nederland, is er meer dan klaar voor om klanten die nu leaseauto’s bij het bedrijf afnemen ook de service te bieden 
met de e-bike als duurzame mobiliteitsoplossing. De vraag van werkgevers en werknemers naar e-bikes voor woon-werk verkeer groeit 
explosief en zal met de nieuwe bijtellingsregeling (7%) voor de fiets van de zaak, die vanaf 1 januari 2020 van kracht is, een enorme impuls 
krijgen.  
 
 

Noot voor de redactie 

 
Beeldmateriaal kunt u vrij van rechten downloaden via: https://www.dropbox.com/sh/lbf44l6wsgzsk72/AACPVa-
WBT8hWo_yak02lM09a?dl=0 

 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
 
LeasePlan Nederland 
Corinne Vonk   
Communication & CSR Manager 
M: +316 51 48 86 61 
media@leaseplan.nl 
 
 
  

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/06/12/staatssecretaris-van-veldhoven-200.000-mensen-uit-de-file-op-de-fiets
https://www.dropbox.com/sh/lbf44l6wsgzsk72/AACPVa-WBT8hWo_yak02lM09a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/lbf44l6wsgzsk72/AACPVa-WBT8hWo_yak02lM09a?dl=0
mailto:media@leaseplan.nl


International Bike Group  
Frank Witte/ Creative Venue PR 
Voorlichting en woordvoering 
M: +31 6 53 73 61 70 
f.witte@creativevenue.nl 
 
 
Over LeasePlan 
LeasePlan is een wereldwijd toonaangevende onderneming in Car-as-a-Service, die 1.8 miljoen voertuigen beheert in meer dan 
30 landen. LeasePlan beheert de complete levenscyclus voor klanten in de segmenten corporate, MKB en consumenten, van 
aanschaf, verzekering en onderhoud tot wederverkoop. LeasePlans kernactiviteiten zijn Car-as-a-Service, een markt waarin EUR 
68 miljard omgaat, en CarNext.com, een onafhankelijke marktplaats voor flexibele mobiliteitsoplossingen met gebruikte auto’s 
die een markt bedient ter waarde van EUR 65 miljard. Met meer dan 50 jaar ervaring is LeasePlans missie het bieden van what’s 
next in mobiliteit door middel van any car, anytime, anywhere-diensten, zodat u zich kunt richten op what's next voor u. Voor 
meer informatie, zie www.leaseplan.com/corporate. 
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