Athlon vakantiebundel
Ik ga op reis en neem mee… een grote leaseauto met trekhaak!
Met de Athlon Vakantiebundel rijden uw medewerkers door het
jaar heen in een kleiner en zuiniger leasemodel. Ondertussen
sparen ze voor een grotere auto voor de vakantie.
Kleiner als het moet, groter als het kan
Leaseauto’s worden vaak uitgezocht op basis van vakantieplannen. ’s Zomers met het hele gezin en de caravan naar
Frankrijk? Dan is een grote stationwagen al vaak de eerste
keuze. Voor drie weken in het jaar een prima keuze. Maar
de rest van het jaar rijdt uw accountmanager meestal
alleen in een grote auto en lopen de brandstof- en leasekosten hierdoor onnodig op. Dat kan anders!
Wat is de Athlon Vakantiebundel?
De Athlon Vakantiebundel is een waardebundel waar
mee uw medewerkers een vakantieauto naar keuze
kunnen huren. Uw werknemers reizen door het jaar heen
in een kleinere en zuinigere leaseauto. Met de Athlon
Vakantiebundel sparen ze ondertussen voor een grotere
leaseauto, die ze tijdens hun vakantieweken kunnen
gebruiken.
Keuze uit drie bundels
Uw medewerkers hebben de keuze uit drie bundels met
een vast voorschot per maand: € 50, € 100 of € 150. De
juiste bundel is afhankelijk van de gewenste vakantieauto,
de opties, het aantal dagen en kilometers.

Niet gebruikt, geld terug
Elke 12 maanden volgt een tussenafrekening van het
bundelgebruik. Als uw werknemer iets van zijn vakantiebundel overhoudt, neemt hij dit automatisch mee naar
de volgende periode. Aan het einde van het lease
contract keren we het resterende bundeltegoed uit.
Voordelen werkgever
→ Lagere brandstof- en leasekosten
→ Minder CO2-uitstoot van uw wagenpark
→ Ongebruikt tegoed wordt terugbetaald
Voordelen werknemer
→ Lagere bijtelling door de keuze voor
een zuinigere of elektrische leaseauto
→ Altijd een auto die past bij de vakantieplannen
→ Altijd zicht op de stand van het bundeltegoed
→ Vaste leaseauto wordt tijdens de vakantie
onderhouden, gerepareerd en veilig gestald
→ Ongebruikt tegoed wordt terugbetaald

Altijd onderweg met de optimale auto
Leaserijders baseren hun autokeuze vaak op een
handjevol vakantieweken per jaar. Ze nemen
bijvoorbeeld een stationwagon met trekhaak, terwijl ze
de rest van het jaar eigenlijk prima uit de voeten kunnen
met een kleinere auto. Dat weer scheelt in de bijtelling.
Met de Athlon Vakantiebundel rijden uw medewerkers
het hele jaar door in de meest geschikte auto. Gaan ze
op vakantie? Dan leveren ze hun leaseauto in en krijgen
tijdelijk een auto die past bij hun specifieke
vakantiebehoefte. De vakantiebundel is een reservering
in de leasetermijn. Zonder risico: wie er geen gebruik
van maakt, krijgt het bedrag gewoon terug.
Hoe werkt het?
Uw werknemer gaat bijvoorbeeld uit van vier weken
vakantie in een gezinsauto en kiest op basis hiervan de
Vakantiebundel 150. Vanaf dat moment bouwt hij zijn
bundeltegoed op met € 150 per maand. In maart gaat hij
één week op wintersport met een Volkswagen Passat
Variant met winterbanden en 2.500 km vrij. En in juli gaat
hij drie weken met de caravan op vakantie naar Frankrijk
in een Peugeot 5008 met trekhaak en 3.000 km vrij. Elke
twaalf maanden volgt een tussenafrekening van zijn
bundelgebruik. Als de werknemer iets van zijn vakantiebundel overhoudt, neemt hij dit bedrag automatisch

Rekenvoorbeeld:
Kiest de werknemer een zuinige leaseauto, dan is de bijtelling van de auto laag.
Uit het kostenverschil kan de werknemer
de huurkosten en de bijtelling van de
vakantieauto bekostigen. Een voorbeeld:

mee naar de volgende periode. En aan het einde van
het leasecontract keren we het resterende bundel
tegoed uit.
Geen dubbele bijtelling
Terwijl uw werknemer op vakantie is, wordt zijn vaste
leaseauto volledig door ons onderhouden. Eventuele
schade repareren we en we zorgen dat de auto veilig
wordt gestald. Uw medewerker betaalt tijdens zijn
vakantie geen bijtelling over zijn leaseauto.
Ervaren partner in elektrisch leasen
Voor Athlon kent elektrisch rijden geen geheimen. Wist u
dat op dit moment één op de zes nieuwe leaseauto’s
elektrisch is? Een logische stap, want het is duurzaam,
voordelig en makkelijker dan u denkt. Het aanbod elektrische leaseauto’s neemt snel toe, net als de actieradius.
Voor meer informatie zie https://www.athlon.com/nl/
elektrisch-leasen
Bijtelling
De bijtelling voor auto’s met C02 uitstoot is 22%, maar
voor leaseauto’s met 0% CO2-uitstoot is de bijtelling
slechts 8%. De overweging om een elektrische auto te
gaan rijden wordt makkelijker, vooral omdat je met de
Vakantiebundel ontzorgt wordt in de vakantieperiode.

22% bijtellings
leaseauto excl.
Vakantiebundel

8% bijtellings
leaseauto incl.
Vakantiebundel

Catalogusprijs incl. BPM en BTW

Renault Zoe Life

VW Passat Variant

VW Golf Variant

€ 32.940,-

€ 41.264,-

€ 26.260,-

€ 9.078,-

€ 5.777,-

€ 9.078,-

€ 5.777,-

Bijtelling 22% gedurende 12 maanden
Bijtelling 8% gedurende 12 maanden

22% bijtellings
leaseauto excl.
Vakantiebundel

€ 2.635,icm VW Golf Variant icm VW Golf Variant

Bijtelling gedurende 1 maand voor vakantieauto:

€ 757,-

€ 481,-

Vakantiebundel:
voor bijvoorbeeld 4 weken en 5.000 km

€ 1.400,-

€ 1.200,-

Totale bijtellingskosten per jaar

€ 3.172,-

Totale bijtellingskosten per jaar

€ 2.897,-

Besparing per jaar

€ 5.906,-

Besparing per jaar

€ 2.880,-

Meer informatie?
Wilt u meer weten over de Athlon Vakantiebundel? Neem dan contact op met uw vaste accountmanager.
Geen accountmanager? Bel ons dan op 036 547 11 00. Wij helpen u graag verder!
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