
Met FiscFree® 
koopt u een fiets mét 
belastingvoordeel. 

www.fiscfree.nl

FiscFree® is een initiatief van NFP Groep



Hoe bestel ik een 
nieuwe fiets?
Uitzoeken en bestellen van de fiets
1. Log in op uw FiscFree® account (via www.fiscfree.nl;
  rechtsboven vindt u login werknemer).
2. Wanneer u in uw account bent, maakt u een 
 keuze voor de productgroep Fiets.
3. Allereerst maakt u een keuze of uw een fiets 
 bestelt bij een rijwielhandelaar of via de webshop
 ‘Zakelijk fietsen’.

Een fiets bestellen via een rijwielhandelaar
1. U print een fietskaart uit onder ‘downloaden’
2. Met deze fietskaart gaat u naar de rijwielhandelaar
  van uw keuze en zoekt u een nieuwe fiets uit.
3. De rijwielhandelaar kan samen met u in de winkel 
 de gegevens van de fiets invoeren. De rijwielhande-
 laar logt in op zijn eigen account en voert de unieke
 code in die op de fietskaart staat vermeld.
4. Vervolgens vult u zelf in uw eigen FiscFree® account
 in of u een fietsverzekering wilt aanvragen en/of
 eventueel accessoires wilt toevoegen. Daarna rondt
 u de bestelling af.
5. Als de rijwielhandelaar de bestelling niet invoert, 
 kunt u ook zelf uw gehele bestelling invoeren. U 
 logt in op uw FiscFree® account en onder ‘invoeren’ 
 voert u de gegevens van de fiets in.
6. De bestelling is definitief wanneer uw werkgever 
 de bestelling heeft geaccordeerd.
7. Van uw rijwielhandelaar krijgt u bericht wanneer
 uw fiets afgehaald kan worden.

Een fiets bestellen via de webshop ‘Zakelijk fietsen’
1. U klikt op de button ‘Ga naar webshop’.
2. In de webshop ‘Zakelijk fietsen’ zoekt u een fiets 
 uit en maakt u de bestelling compleet door de
 eigenschappen van de fiets in te vullen. (frame-
 maat, kleur, aantal versnellingen, e.d.). Ook kunt u
 aangeven of u een verzekering wilt afsluiten.
3. Controleer of de gegevens juist zijn en vul aan 
 of wijzig waar nodig en rond de bestelling af.
4. De bestelling is definitief wanneer uw werkgever 
 de bestelling heeft geaccordeerd.
5. ‘Zakelijk fietsen’ neemt contact met u op wanneer
 de fiets geleverd wordt op het door u aangegeven
 afleveradres.

Betalen van de eventuele netto meerprijs
1. Wanneer de prijs van het fietspakket duurder is
 dan het bedrag dat u maximaal mag verrekenen
 met uw werkgever, kunt u deze natuurlijk wel
 bestellen. Nadat u het fietspakket besteld heeft,
 geeft u aan hoe u de eventuele netto meerprijs
 wilt betalen.

Heeft u vragen over de 
bestelling van uw fietspakket?

Neem contact op met de Helpdesk van 
Nationale Fiets Projecten (0513) 43 30 57.

De fiets wordt door uw werkgever betaald. 

Uw brutoloon wordt bijvoorbeeld gedurende 12 

maanden met de aanschafprijs van het fietspakket 

(fiets, verzekering en/of accessoires) verlaagd of u 

levert een aantal verlofuren in (verrekenen). Door 

deze verrekening heeft u belastingvoordeel op het 

totale fietspakket. Op www.fiscfree.nl kunt u zien 

hoe groot uw voordeel is. 

Brutoloon en/of verlofuren zijn niet de enige manie-

ren om het fietspakket te verrekenen. Uw werkgever 

bepaalt welke bronnen gebruikt kunnen worden om 

het fietspakket te verrekenen. Deze staan in uw 

FiscFree® account onder ‘spelregels’. Ook het bedrag 

dat maximaal verrekend mag worden, kunt u hier 

terugvinden. U mag altijd een duurdere fiets aan-

schaffen dan het maximale verrekenbare bedrag; 

over de meerprijs heeft u geen belastingvoordeel.

In uw FiscFree® account kunt u aangeven hoe u het 

bedrag wilt verrekenen. De wijze van verrekenen 

wordt automatisch vastgelegd in een aanvullende 

arbeidsovereenkomst.

Nationale Fiets Projecten: onze partner voor fiets 

in FiscFree®. 

Nationale Fiets Projecten bestaat sinds de introductie 

van de fiscaal aantrekkelijke ‘fiets van de zaak’ in 

1995 en is uitgegroeid tot marktleider op het gebied 

van merkonafhankelijke fietsprojecten. Nationale 

Fiets Projecten verzorgt de fietsprojecten voor ruim 

5.000 bedrijven en instellingen in heel Nederland.

Belastingvoordeel? 
Hoe werkt dat?

Bereken uw voordeel
Product

Prijs product

Bruto jaarsalaris

Uw maximale voordeel: € 314,58
Uw prijs inclusief voordeel:   € 434,42

Gazelle Paris Plus

€ 749,-

€ 30.000,-


