TWEEWIELERLEASE
ZONDER ZORGEN

sQoot

Full operational lease via sQoot

Wilt u uw medewerkers een scooter,
motor, elektrische fiets of een gewone
fiets ter beschikking stellen? Via sQoot
regelt u het leasen van tweewielers.
Voor zakelijk en woon-werkverkeer
binnen een straal van dertig kilometer
is een tweewieler ideaal. Scooters en
(elektrische) fietsen zijn goedkoop,
snel, flexibel, milieuvriendelijk, gezond
en kennen geen parkeerproblemen
of -kosten. Door innovaties, zoals de
elektrische aandrijving, de moderne
uitstraling en de verbeterde veiligheid
is de tweewieler een uitstekend vervoermiddel!
sQoot is de eerste full operational
leasemaatschappij van
gemotoriseerde tweewielers in de
zakelijke markt in de Benelux.
sQoot is een jong bedrijf, maar met
een schat aan ervaring in de lease- en
de mobiliteitssector.
De oprichters en de medewerkers van
sQoot zijn al jarenlang werkzaam in de
mobiliteits- en leasesector.
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Leasen via sQoot biedt u de voordelen
van een tweewieler, maar niet de
lasten. sQoot adviseert u over de
inzet van het juiste voertuig voor uw
organisatie en adviseert u persoonlijk
over het type lease dat voor u het
meest voordelig is. Natuurlijk zorgt
sQoot voor het onderhoud van uw
tweewieler. Komt u onverhoopt ergens
stil te staan? sQoot zorgt dat u snel
weer onderweg bent, eventueel met
vervangend vervoer.
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Kenmerken Full Operational Lease
•
•
•
•
•
•
•
•
•

U heeft geen zorgen over restwaarde, onderhoud, reparatie en vervanging van onderdelen;
Uitgebreide WA-Casco verzekering tegen schade en diefstal;
Pechhulpverlening onderweg met repatriëring of vervangend vervoer;
Vaste looptijd maar flexibel aan te passen;
Gegarandeerd vast leasetarief gedurende de looptijd;
Off-balance constructie waardoor uw solvabiliteit niet wordt aangetast;
sQoot verzorgt alle administratieve handelingen, inclusief eventuele subsidieaanvragen;
Door een eventuele koopoptie kunt u de tweewieler(s) aan het einde van de
looptijd overnemen.
sQoot is eigenaar van de tweewieler; u heeft het volledige gebruiksrecht;

Bij sQoot least u diverse
merken tweewielers.
Op www.sqoot.nl vindt u een
greep uit ons assortiment.

4

5

Ons ontzorgpakket

Welk type tweewieler
Voor iedere rit is er een oplossing! sQoot
biedt diverse merken en type voertuigen en
adviseert u welk type tweewieler voor welke
medewerkers of voor welk type gebruik
het meest geschikt is. Of het nu gaat om
een elektrische fiets, vouwfiets, snorfiets of
bezorgscooter. Want niet iedere tweewieler is
geschikt voor iedere rit en iedere medewerker.
Vaak moet een bedrijfsscooter door meerdere
medewerkers gebruikt kunnen worden. Zo
is een grote, zware scooter niet altijd door
iedereen even goed te berijden en te stallen.

Voor organisaties die kiezen voor een zorgeloze mobiliteit, flexibiliteit en aantrekkelijke
arbeidsvoorwaarden is er een ‘standaard’
ontzorgpakket.
sQoot levert dit pakket in combinatie
met een lease- of aankoopconstructie.
Met dit pakket zijn u en uw medewerker
verzekerd van een optimale service tijdens
de gebruiksperiode van uw tweewieler. Het
ontzorgpakket bevat:
•

De Q in sQoot staat voor quality. Wij doen u een
aanbod op maat voor uw organisatie en denken
daarbij met u mee over belangrijke criteria
op het gebied van goed werkgeverschap en
werkgeversaansprakelijkheid. Bijvoorbeeld over
het stellen van de juiste eisen rondom:
•
•
•
•
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veiligheid van de lader en de accu’s en de
werkgeversaansprakelijkheid;
het laadvermogen en andere
veiligheidseisen en de mogelijke risico’s
voor de werkgever;
duurzaamheidsaspecten. Naast uitstoot ook
van de productie en recycling;
criteria rondom Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen (MVO) van
productieprocessen.

•

Reparatie en onderhoud, eventueel op
uw bedrijfslocatie uitgevoerd. Van het
vervangen van banden en remblokken
of andere slijtdelen tot het opnieuw
instellen van de controller via softwareupdates.
Hulpverlening en noodreparatie als een
voertuig strandt; mocht uw scooter of
e-fiets onverhoopt stilvallen, dan kunt
u via een centraal nummer contact
opnemen met onze hulpverleners. Zij
zijn binnen een half uur ter plaatste om
u te ondersteunen en een eventuele

•

•
•

noodreparatie uit te voeren.
Repatriëring van de berijder en zijn
vervoermiddel; kan de scooter niet
ter plaatse worden gerepareerd, dan
brengen zij de scooter en de berijder
naar het dichtstbijzijnde servicepunt.
Als u dat wilt kunt u daar kosteloos een
vervangende scooter meekrijgen. U
kunt ook via onze taxiservice naar uw
bestemming worden gebracht (binnen
een straal van twintig kilometer).
Verzekering en bijbehorend ART slot.
Voertuigadministratie.

Voor het voertuig en dit pakket betaalt
u een vast maandbedrag (exclusief
de brandstof of het opladen van uw
accu). Dit maandbedrag is dus inclusief
het vervangen van versleten banden,
vervanging van de accu en de checks op de

sQoot geeft u een
passend advies en
levert maatwerk
oplossingen voor uw
specifieke situatie.
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Private lease

Wat zit er standaard in het private leasepakket?

Nu ook als particulier een nieuwe e-bike of e-scooter leasen.
Tot voor kort was het leasen van een e-bike
of e-scooter bij sQoot alleen mogelijk via de
werkgever als zakelijke vervoersmiddel. Met
Private Lease via sQoot kunt u binnen diverse
regio’s* in Nederland nu ook als particulier tegen
een zeer lage vaste prijs een e-bike of e-scooter
leasen.
Bij de Private Lease oplossing van sQoot hoeft
u zelf slechts een kleine bijdrage te doen in
de investering en hoeft u zich geen zorgen te
maken over verzekering, reparatie en regulier
onderhoud, hulpverlening en noodreparatie bij
stranding en eventuele repatriëring van u en
uw vervoersmiddel. Alle risico’s dus afgedekt. U
betaalt elke maand een vast bedrag en daarmee
is het geregeld. Alleen de kosten voor het
opladen voor uw rekening.

sQoot heeft voor de Private Lease oplossing
een beperkte selectie gemaakt uit verschillende
gerenommeerde e-bikes en e-scooters. Deze
voertuigen zijn standaard zeer compleet
uitgerust. Een bewuste keuze waardoor we ons
inkoopvoordeel vergroten zodat u een lager
leasetarief betaalt. Dat leasetarief kan nog
verder worden verlaagd door mogelijke subsidies
vanuit de eerder genoemde regio’s in Nederland.
Hierdoor betaalt de overheid mee aan uw
mobiliteit.* U hoeft alleen nog maar te kiezen
uit één van onze aantrekkelijke aanbiedingen en
de e-bike of e-scooter van uw keuze wordt gratis
thuisbezorgd.
Vraag onze sales afdeling naar de
verschillende mogelijkheden, voorwaarden
en subsidiemogelijkheden. Neem vrijblijvend
contact op met sales@sqoot.nl
*Vraag naar de voorwaarden!

•
•
•
•
•
•
•
•
•

E-bike of E-scooter gebruik 24 of 36 maanden;
All Risk verzekering, WA en Casco;
Afschrijving en rente;
Reparatie, onderhoud, banden en onderdelen*;
Vervangend vervoer;
Pechhulp door heel Nederland;
Geen fiscale bijtelling;
Complete back office die voor u klaar staat;
sQoot is eigenaar van de tweewieler, u heeft het volledige gebruiksrecht.

*Vraag naar de voorwaarden!
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Financieel
Full operational
Net als bij een leaseauto zijn uw medewerkers
een fiscale bijtelling verschuldigd als zij de
tweewieler ook privé gebruiken. Gelukkig is
deze regeling veel interessanter dan bij een
leaseauto. Bij sQoot kunnen we op basis van de
gekozen tweewieler bepalen wat de bijtelling is
voor de privé gereden kilometers.
Private Lease
In tegenstelling tot full operational lease,
betaalt u bij private lease geen fiscale bijtelling.
Subsidie
Voor sommige elektrische scooters is het
mogelijk een subsidie te verkrijgen. sQoot is
op de hoogte van de mogelijke regelingen in
uw regio en zorgt voor het verkrijgen van deze
subsidie.

Aanvullende diensten
Belettering in de huisstijl van uw organisatie
De voertuigen zijn in iedere gewenste huisstijl
te beletteren.
Reservering en uitgifte
Optioneel kunt u gebruik maken van ons
reserverings- en uitgiftesysteem. Via deze
online module kunt u het gebruik van uw
tweewielers organiseren en beheren. Mocht
het nodig zijn dan kunt u het gebruik van de
tweewielers zelfs (intern) factureren.
Proeftuinen
sQoot biedt de mogelijkheid aan organisaties
om een proeftuin in te zetten. Een proeftuin
bestaat uit een groep tweewielers die voor
een bepaalde periode bij een organisatie
wordt ingezet om werknemers en werkgevers
vrijblijvend kennis te laten maken met
e-bikes. Werknemers worden uitgenodigd en
aangespoord om de e-bike zelf vrijblijvend
te proberen en te ervaren. Door juiste
monitoring tijdens de proeftuin zal sQoot
achteraf een passend voorstel aan de
werkgever of werknemer uitbrengen.
Pooltweewieler
Dit reserveringssysteem is ook van toepassing
als de (pool)voertuigen beschikbaar worden
gesteld aan meerdere bedrijven. Via het
reserveringssysteem kan een medewerker een
voertuig boeken voor een bepaalde periode.
Op deze manier kunt u de capaciteit van de
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pool beheren en komt de factuur op de
juiste plek.
Track & trace
Het is mogelijk om uw vervoermiddel met een
GPS-apparaat uit te rusten, zodat u precies
weet waar deze zich bevindt. Gemotoriseerde
tweewielers zoals e-fietsen, scooters,
brommers en motoren zijn diefstalgevoelig.
Per dag worden er alleen al meer dan 46
scooters gestolen.
Stalling en laadpunten
Het leasen van een veilige stalling
voorzien van laadpunten, een accukluis
of sleuteluitgiftekast behoort ook tot de
mogelijkheden. De sleuteluitgiftekast kan
aan ons reserveringssysteem gekoppeld
worden, zodat alleen de persoon die het
voertuig gereserveerd heeft het voertuig kan
gebruiken.
Aanhangers en aanpassingen voor bezorgen
sQoot levert een selectie aan lichtgewicht
aanhangers die uitstekend met onze
scooters zijn te combineren. Bijvoorbeeld
bezorgdiensten kunnen hiermee hun klanten
faciliteren. Daarnaast kan sQoot uw voertuig
voorzien van handige accessoires, zoals
windschermen, extra accu’s en regenpakken.
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Checklist
Welke functionele eisen stelt u of uw
organisatie aan de in te zetten tweewielers?
Voor een succesvolle implementatie van de
(zakelijke) tweewieler moeten een aantal
zaken worden overwogen, bijvoorbeeld:
•
•
•
•

past het voertuig bij uw
stallingsmogelijkheden?
voldoen het voertuig, de accu en de lader
aan de veiligheidseisen die u hier als
werkgever of berijder aan stelt?
zijn de afmetingen en het gewicht van
het voertuig geschikt voor de berijder?
is er één merk en type tweewieler
dat voldoet aan de eisen voor alle
gebruikers?

sQoot vertaalt de kennis van haar
opdrachtgevers en leveranciers, samen met
de gebruikerservaring in de checklist.
De meest actuele checklist vindt u op
www.sqoot.nl.
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