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Belg kiest opvallend vaker fietslening en fietsleasing.
Vooral de elektrische fiets is in trek.
Fietsleningen voor particulieren

2018: verdrievoudiging van het aantal fietsleningen bij KBC.
2019: tot dusver 176% groei in het aantal afgesloten fietsleningen ten opzichte van dezelfde
periode in 2018.
Fietsleningen worden ook in toenemende mate (65%) digitaal afgesloten.

Fietsleasings bij KBC Autolease (bedrijven/organisaties voor hun werknemers)

2018: stijging met 350%, van 1.727 in januari 2018 naar 6.587 in december 2018.
Duidelijke voorkeur voor elektrische fiets : 75% van fietsleasingcontracten in eerste kwartaal van
2019, waarvan 24% speed pedelecs.

Fiets wint steeds meer aan populariteit, ook voor woon-werk-verkeer.

Toch gebruikt nog maar 15% van de werkende Vlamingen de fiets, hoewel ongeveer de helft op
minder dan 10 kilometer van zijn werk woont.
GoWithTheVelo een initiatief van CERA, KBC en Mobiel 21, verzamelt via de website
https://www.gowiththevelo.be tot 1 mei ideeën om nog meer mensen op de fiets te krijgen.
KBC (Bank, Verzekeringen, Autolease) is een zeer actieve aanbieder van zowel fietslening,
fietsleasing en fietsverzekering en stelt aantal opvallende trends vast:

FIETSLENINGEN VOOR PARTICULIEREN: belangrijkste trends
•
•
•
•
•
•

•
•

Het aantal fietsleningen verdrievoudigt op minder dan een jaar tijd (2018 versus 2017)
in 2019 is er al een stijging met 176% ten opzichte van 2018
gemiddelde looptijd lening: 28 maanden
het gemiddelde bedrag van een fietslening: 3.250 €.
De leeftijdsgroep 36-40 jaar leent in 2019 een gemiddeld leenbedrag van 3.725 €.
50% van ontleners is ouder dan 46 jaar. De oudste ontlener is 81 jaar.
TOP 3 van de provincies waar de meeste fietsleningen worden afgesloten
o Antwerpen
(32% van de afgesloten leningen)
o Oost-Vlaanderen
(22% van de afgesloten leningen)
o Limburg
(15% van de afgesloten leningen)
Tarief fietslening: 1,35 % (*)
Meer informatie: https://www.kbc.be/fiets
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FIETSLEASING zowel bij overheden als privé-bedrijven
KBC Autolease is koploper om samen met de overheid en lokale besturen na te denken omtrent fietsleasing
voor werknemers. Daarnaast bieden ook steeds meer bedrijven hun medewerkers fietsleasing aan.
Groei van het aantal actieve fietsleasings (deze cijfers houden geen rekening met de fietsen die momenteel
in bestelling zijn)
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KBC Autolease biedt keuze uit ongeveer 35 fietsmerken.
Onderverdeling afgeleverde leasingfietsen (2018)
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FIETSVERZEKERING aangepast aan de noden van vandaag
Sinds begin 2019 biedt KBC de fietsverzekering aan. Tussen januari en maart van dit jaar zag KBC het aantal
polissen stijgen met 117%. Het gaat om een alle-risico's-verzekering voor de fiets inclusief fietsbijstand in
samenwerking met VAB.
65% van de verzekerde fietsen zijn speed pedelecs met een gemiddeld verzekerd bedrag van 2.300 €.
Voor de gewone elektrische fiets ligt het verzekerd bedrag rond de 1.500 €.
Ook deze polis kan volledig digitaal worden afgesloten.
=================================================================================

Representatief voorbeeld van lening op afbetaling
* voor een lening

op afbetaling van 1.500 euro met een looptijd van 24 maanden aan een vast
jaarlijks kostenpercentage en vaste actuariële debetrentevoet van 1,35% , betaalt u 24
maandelijkse aflossingen van 63,38 euro of in totaal 1.521,18 euro.Tarief geldig vanaf 02-042019 voor looptijden tot 60 maanden, voor een lening op afbetaling voor de financiering van een

(elektrische) fiets, aangekocht door een particulier.
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KBC-persberichten zijn beschikbaar op
www.kbc.com
Volg ons op www.twitter.com/kbc_group
Blijf op de hoogte van alle innovatieve
oplossingen via
https://www.kbc.com/nl/innovatie-2019

