
Karen doorloopt het 
aanvraagproces voor
een bedrijfsfiets



Wie is Karen? 

•

Karen is medewerker 
(C111) bij agentschap 

Opgroeien Regie 

Karen ontvangt een 
bruto 

eindejaarspremie van 
2314,29 euro 

Karen is 
alleenstaande met 1 

kind

Karen werkt voltijds, 
maar neemt in juli en 
augustus 2 maanden 
ouderschapsverlof

Karen woont in Diest
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1 Start!

Bekijk of je in
aanmerking komt.

Meer info: webpagina 'Bedrijfsfiets'

Karen werkt voor het 

Agentschap Opgroeien Regie

en komt dus in aanmerking om een

bedrijfsfiets aan te vragen 

https://www.vlaanderen.be/intern/woon-werkverkeer-personeel-vlaamse-overheid/bedrijfsfiets


Wat is je budget?2
Bereken in Vlimpers je 
maximale flexbudget via de 
simulator en vink aan dat je 
interesse hebt.



Karen logt in op Vlimpers en vinkt bij stap 2 

het hokje aan om inloggegevens van 

KBC Autolease te ontvangen en klikt vervolgens

op de Simulator Flexbudget



Karen vult eerst haar tewerkstellings-

Percentage in.  Ze werkt voltijds, maar voor 

juli en augustus geeft ze een tewerkstelling 

van 0% aan omdat ze ouderschapsverlof 

opneemt.  Ze heeft hierdoor een gemiddeld 

tewerkstellingspercentage van 77,78% 

Karen is niet van plan om volgend jaar

onbetaald verlof op te nemen Karen heeft een maximaal leasebedrag 

van 9 937,73 euro beschikbaar voor een 

leasecontract van 36 maanden.



Hier kan Karen haar totale leasebedrag gedurende 36 maanden en maandelijkse leasebedrag simuleren

op basis van het flexbudget dat ze zelf wil inzetten.  

Karen wil haar volledige eindejaarstoelage inzetten en geen vakantiedagen.

Ze vult dit in, in de simulator tool.

Als Karen haar volledige eindejaarstoelage inzet voor de bedrijfsfiets en geen 

vakantiedagen,  heeft ze een beschikbaar leasebedrag van 5400 euro ter 

beschikking. Dit komt overeen met een maandelijkse lease bedrag

van 150 euro. 

Simuleren is onbeperkt

! Opgelet! Karen kan dus geen fiets leasen met een 
cataloguswaarde van 5400 euro. Een lease pakket 
bestaat steeds uit 4 onderdelen: 
- Financiële huur (cataloguswaarde, dossierkosten,...) 
- Verzekering 
- Onderhoud 
- Pech bijstand



Exemplaar als houvast 
bij fietsenhandelaar

Karen maakt een pdf van haar simulatie en 

kan deze meenemen naar een fietshandelaar! 



Haal je persoonlijke 
barcode op!

Meld je aan bij het KBC MoveSmart-portaal en 
haal je persoonlijke barcode op om een offerte 
op te vragen.

Je kunt hier ook het leasebedrag voor je 
bedrijfsfiets nagaan. 

3

Zonder barcode
geen fiets!



Karen.Peters@vlaanderen.be

Karen heeft een mail gekregen van KBC Autolease
met haar  inloggegevens 

Karen gaat naar het Move Smart portaal: Home - MoveSmart (kbc-group.com). Ze logt in met de inloggegevens
in de mail en wijzigt haar paswoord naar een eigen gekozen wachtwoord. 

TIP: Bekijk de opname van de 
infosessie rond het gebruik van Move 
Smart portaal [minuut 55-59]

https://autolease.kbc-group.com/movesmart/app/mobility-user/home


Karen is ingelogd op Move Smart en klikt rechtsboven op ‘profiel’. 

• Onder ‘offerte fiets’ vindt Karen haar barcode terug. 

• Karen klinkt rechtsboven op ‘genereer document’ om de barcode te downloaden.

• De barcode verschijnt onderaan de pagina. 

• Karen kan deze barcode nu afprinten of op haar mobiele telefoon meenemen naar een fietshandelaar. 

TIP: Bekijk de opname van de 
infosessie rond het gebruik van Move 
Smart portaal [minuut 55-59]



Karen heeft in stap 2 berekend dat ze maximaal 5400 euro (150 euro maandelijkse lease bedrag) wil inzetten voor het aanvragen

van haar bedrijfsfiets. In de fietssimulatietool op het Move Smart portaal  berekent Karen nu wat de cataloguswaarde is van de

fiets die ze kan leasen voor dit maandelijkse leasebedrag van 150 euro. Voor een elektrische stadsfiets (25km/u), met een ‘tour’ 

onderhoudspakket, komt dit neer op een catalogusprijs van 3896,59 euro inclusief btw. 

Voor dat Karen naar een fietshandelaar vertrekt maakt ze nog 2 simulaties op de fietssimulatie op het 

Move Smart portaal:

Als Karen al een fiets op het oog heeft kan ze via de simulatie ook berekenen welk maandelijks leasebedrag ze nodig heeft voor

deze fiets.  Karen heeft een fiets gezien van 4200 euro catalogusprijs en 200 euro aan opties. Wanneer Karen voor een ‘tour’ 

onderhoudspakket kiest, heeft ze daar een maandelijkse leasebedrag van 162,51 euro voor nodig. Haar totale leasebedrag voor 

deze fiets zal in dat geval 5850,36 euro (incl. btw) bedragen. Het verschil tussen de catalogusprijs en het totale leasebedrag 

(1450,36 euro) is nodig voor de verzekering, onderhoud, VAB bijstand, dossierkosten,…  

TIP: Bekijk de opname van de 
infosessie rond het gebruik van Move 
Smart portaal [minuut 55-59]



Contacteer een 
fietshandelaar van 
het KBC-netwerk

4

Ga met je barcode langs bij een 
fietshandelaar in jouw buurt.
Jouw fiets gevonden? Vraag een 
offerte aan.



Karen woont in Diest en bekijkt op de kaart met de fietsdealers welke
dealers uit het netwerk van KBC in de buurt van Diest zitten. 

Karen kan ook in de lijst met alle dealers kijken welke fietsdealers 
er in Diest zitten.

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1rZsC7e54hLBZ5Y21iPP8RK0_uEHR0YhY&ll=50.86960834316696%2C5.750243685742724&z=9
https://multimediafiles.kbcgroup.eu/ng/published/KBCCORP/PDF/LEASE/kbc-fietsdealers.pdf


Ja, ik wil!5

Onderteken in Vlimpers
de intentieverklaring
voor 20 december.



Karen heeft een offerte van haar fietshandelaar ontvangen en weet nu
hoeveel budget ze dient in te zetten in haar intentieverklaring.  



Karen heeft een offerte van haar fietshandelaar ontvangen voor een fiets met cataloguswaarde 3896,59 euro en een totaal leasebedrag 
van 5400 euro.  Dit komt overeen met een maandelijks lease bedrag van 150 euro. 

De fietshandelaar gaf aan dat de verwachte leverdatum van haar fiets 1 april 2023 is. Wanneer Karen deze gegevens in haar 
intentieverklaring ingeeft, krijgt ze daar automatisch het benodigde flexbudget ( 1200 euro: de periode van April – Dec 2023
= 8 maanden* 150 euro).

Karen zet hierom 1200 euro van haar eindejaarstoelage in als flexbudget voor haar fiets. 

Karen klikt vervolgens op ‘Intentieverklaring indienen’. 

1200,00

1200,00

1200,00

150,00



6 Voeg toe aan je fiets-
euh… winkelmandje 

Keur je offerte goed en bevestig je 
bedrijfsfiets in het KBC MoveSmart-
portaal.



Karen logt nu in op het KBC Move Smart Portaal om haar offerte goed te keuren. 

Bij ‘acties en meldingen’ zal ze de offerte zien staan. Wanneer ze die opent en naar onderen scrolt kan ze op ‘goedkeuren’ drukken. 

Hierna ontvangt Karen een bevestigingsmail dat de bestelaanvraag goed ontvangen is en deze nog goedgekeurd moet worden door 
de mobility manager (DCPA of je personeelsdienst) 

TIP: Bekijk de opname van de 
infosessie rond het gebruik van Move 
Smart portaal [minuut 55-59]



Geen fiets zonder plan7

Je ontvangt een fietsleaseplan.
Bezorg dit ondertekend terug aan het 
Dienstencentrum Personeelsadministratie.

Het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA) of de
personeelsdienst  bekijkt of Karen aan alle voorwaarden
voldoet om een bedrijfsfiets aan te vragen en bezorgt haar 

vervolgens een fietsleaseplan. Dit fietsleaseplan ondertekent 
Karen en bezorgt ze terug aan DCPA of haar personeelsdienst. 



Nog even wachten8

Volg je bestelling op via 
de KBC MoveSmart-Portaal. Je 
krijgt e-mail als je bestelling 
is goedgekeurd.

Karen volgt haar bestelling verder op via het Move Smart 
Portaal en wacht op een bevestiging dat haar bestelling is 
goedgekeurd. 



MoveSmart in de KBC Mobile-app

Download de
KBC Mobile App

Extra diensten MoveSmart Meld je aanMoveSmart
Download de KBC 

Mobile App



Fietsen maar!9

Haal je bedrijfsfiets op bij de 
fietshandelaar. 

Karen ontvangt een mailtje van KBC Autolease dat haar
fiets geleverd is bij de fietshandelaar en dat ze deze kan 

komen ophalen. 


