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Simulatietool Fietsleasebudget

Deze webtoepassing biedt u een laagdrempelig, betaalbaar middel om het beschikbare budget 

fietslease te simuleren op maat van uw bestuur en medewerker.

Doel

Dankzij het besluit rond voordelen ter 

bevordering van fietsmobiliteit, hebben 

veel besturen beslist om hun medewerkers 

fietsleasing aan te bieden.

Met de webtoepassing Simulatietool 

Fietsleasebudget komt Cevi tegemoet aan de 

wens van besturen en organisaties om snel en 

efficiënt het beschikbare keuzebudget voor 

fietslease te berekenen, aangepast aan de 

individuele situatie en keuze van de medewerker.

Voordelen

Naast een eenvoudig gebruik biedt de Simulatietool Fietsleasebudget volgende voordelen: 

 • Simuleer op basis van enkele door u ingegeven parameters het bruto beschikbare budget dat 

uw medewerker kan gebruiken voor fietslease.

 • Bepaal zelf de elementen waaruit het mobiliteitsbudget kan bestaan: eindejaarstoelage, 

vakantiedagen, fietsvergoeding of een combinatie van deze elementen.

 • Verander eenvoudig het tewerkstellingspercentage op basis van prestaties die tijdens het 

jaar wijzigen wanneer u kiest u voor eindejaarstoelage.

 • Ontzorging: Cevi actualiseert zelf de parameters in de centrale tool.

 • Eenvoud in gebruik: als webtoepassing is geen installatie vereist. Bovendien kan ze op korte 

termijn beschikbaar gesteld worden.

 • Bezorg het resultaat van de simulatie in pdf-formaat aan uw medewerkers.
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