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De mobiliteitsregeling van JAN© maakt het mogelijk om ons woon-

werkverkeer en zakelijke reizen flexibel, duidelijk, gelijkwaardig en groen 

in te vullen waarbij duurzaam reizen met het openbaar vervoer en de fiets 

wordt gestimuleerd. Graag informeren wij je met deze brochure over de 

inhoud van de regeling. We hebben de volgende situaties:

Mobiliteitsregeling JAN©

Mobiliteitsregeling JAN©

Ik ben niet leasegerechtigd

Ik ben leasegerechtigd en heb gekozen voor een leaseauto

Ik ben leasegerechtigd en heb niet gekozen voor een leaseauto

Diensten vanuit de mobiliteitsregeling:

Athlon Flex versus reguliere leaseregeling

Schematische weergave

Inhoud

Ik ben niet leasegerechtigd;

Ik ben leasegerechtigd en heb gekozen voor een leaseauto;

Ik ben leasegerechtigd en heb niet gekozen voor een leaseauto.
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Je hoeft voor je functie niet naar klanten of opdrachtgevers te reizen. De regeling is voor jou als volgt:

Ik ben niet leasegerechtigd

Je ontvangt een vast bruto mobiliteitsbudget per maand afhankelijk van je functie. Je kunt het mobiliteitsbudget 

besteden aan verschillende mobiliteitsdiensten*.  

Je ontvangt vergoedingen per werkelijk gemaakte reis met eigen vervoer bovenop het vaste budget:

Woon-werkvergoeding van € 0,19 per kilometer (netto) voor twee keer de woon-werkafstand;

Dienstreisvergoeding van € 0,30 per kilometer (€ 0,19 netto, € 0,11 bruto) voor alle kilometers boven 

twee keer de woon-werkafstand;

Bij kilometers woon-werk of zakelijk gereden met een fiets geldt een vergoeding van €0,30 per kilometer 

(€ 0,19 netto, € 0,11 bruto). 

Je ontvangt een thuiswerkvergoeding van € 2,- per thuiswerkdag. Onder een thuiswerkdag wordt verstaan 

dat je minimaal 60% van je werktijd vanuit huis werkt.
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mobiliteitsdiensten*
(elektrische) leasefiets, 
huurauto, deelauto e.d.

Daarnaast kun je met het openbaar vervoer reizen. Dienstreizen met het openbaar vervoer worden volledig 

vergoed. Hiervoor kun je een NS-Business Card (NSBC) aanvragen via de Mobility Concept app. Deze kaart 

is alleen voor zakelijk reizen met alle vormen van openbaar vervoer. De ritprijs wordt rechtstreeks aan JAN© 



Ik ben leasegerechtigd en heb gekozen voor 
een leaseauto

Hierbij is een verplichte netto eigen bijdrage voor privégebruik van toepassing die verrekenbaar is 

met de bijtelling.

Voor de voor jou geldende leasenorm kun je een leaseauto bestellen.

Als je met de fiets naar werk komt in plaats van met de leaseauto krijg je daar een fietsvergoeding van 

€ 0,19 (bruto) per kilometer voor. De leaseauto wordt op dat moment niet gebruikt door een gezinslid. 

Daarnaast kun je met het openbaar vervoer reizen. Dienstreizen met het openbaar vervoer worden 

volledig vergoed. Hiervoor kun je een NS-Business Card (NSBC) aanvragen via de Mobility Concept 

app. Deze kaart is alleen voor zakelijk reizen met alle vormen van openbaar vervoer. De ritprijs wordt 

rechtstreeks aan JAN© gefactureerd. De leaseauto wordt op dat moment niet gebruikt door een 

Je ontvangt een thuiswerkvergoeding van € 2,- per thuiswerkdag. Onder een thuiswerkdag wordt 

verstaan dat je minimaal 60% van je werktijd vanuit huis werkt.
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Je bent vanwege je functie leasegerechtigd en hebt voor een leaseauto gekozen. De regeling is voor 

jou als volgt:
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Je bent vanwege je functie leasegerechtigd maar hebt niet voor een leaseauto gekozen.

De regeling is voor jou als volgt:

Ik ben leasegerechtigd en heb niet 
gekozen voor een leaseauto

Je ontvangt een vast bruto mobiliteitsbudget per maand afhankelijk van je functie. Je kunt het mobiliteitsbudget 

besteden aan verschillende mobiliteitsdiensten*.  

Verder ontvang je een vergoeding per werkelijk gemaakte reis met eigen vervoer bovenop het vaste budget:

Woon-werkvergoeding voor twee keer de woon-werkafstand van € 0,19 per kilometer (netto);

Dienstreisvergoeding van € 0,30 per kilometer (€ 0,19 netto, € 0,11 bruto) voor alle kilometers boven 

twee keer de woon-werkafstand;

Bij kilometers woon-werk of zakelijk gereden met een fiets geldt een vergoeding van € 0,30 per kilometer 

(€ 0,19 netto / € 0,11 bruto). Waarbij het zo is dat wanneer je gebruik maakt van een leasefiets dat de 

vergoeding per kilometer een bruto bedrag is.
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Je ontvangt een thuiswerkvergoeding van € 2 per thuiswerkdag. Onder een thuiswerkdag wordt verstaan dat 

je minimaal 60% van je werktijd vanuit huis werkt.

Ik ben niet leasegerechtigd

Daarnaast kun je met het openbaar vervoer reizen. Dienstreizen met het openbaar vervoer worden volledig 

vergoed. Hiervoor kun je een NS-Business Card (NSBC) aanvragen via de Mobility Concept app. Deze kaart 

is alleen voor zakelijk reizen met alle vormen van openbaar vervoer. De ritprijs wordt rechtstreeks aan JAN© 

gefactureerd.

mobiliteitsdiensten*
(elektrische) leasefiets, 
huurauto, deelauto e.d.



Vanuit de mobiliteitsregeling kun je de volgende diensten afnemen welke te bestellen zijn 

via de app van Mobility Concept. De regeling is voor jou als volgt:

Diensten vanuit de
mobiliteitsregeling:

Leasefiets via Athlon Bikelease

Huurauto via Hertz

Flex auto via Athlon Flex
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Leaseregeling Athlon Flex

Keuzevrijheid in merk en type auto + accessoires Keuze uit Flexpool beschikbare auto’s Athlon

Bestel- en levertijd Directe beschikbaarheid

Looptijd 60 maanden Flexibiliteit in looptijd: min. 6 maanden (max. 12 maanden in 
dezelfde auto)

Vaste auto Tussentijds wisselen van auto mogelijk (maandelijks)

Reguliere leaseprijs Hogere leaseprijs t.o.v. reguliere leaseprijs

Eigen risico € 136,- per niet verhaalbare schade Eigen risico 1e € 150,-; daarna € 300,- per niet verhaalbare 
schade

Leasecontract tussentijds niet kosteloos opzegbaar Leasecontract maandelijks opzegbaar (na min. 6 maanden)

Mogelijkheid om een elektrische auto uit te proberen



7

Athlon Flex versus reguliere leaseregeling
Hieronder zijn de verschillende lease- en mobiliteitsbudgetten per functiecategorie weergegeven.

Categorie Leasebudget incl.brandstof
(per maand)

Netto eigen bijdrage 
(per maand)

  | - -

  || € 555 € 175

  ||| € 630 € 209

  IV € 770 € 266

  V € 985 € 370

Leaseauto / Flex auto

Categorie Vast budget 
(per maand)

Woon-werk
(per km)

Dienstreizen
(per km)

  | € 40 € 0,19 € 0,30

  || € 117 € 0,19 € 0,30

  ||| € 139 € 0,19 € 0,30

  IV € 178 € 0,19 € 0,30

  V € 246 € 0,19 € 0,30

Mobiliteitsbudget

*de genoemde bedragen zijn op basis van een fulltime dienst verband.



Schematische weergave
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Niet 
leasegerechtigd

Keuze leaseauto

Leasefiets Leaseauto Gebruik OV 
(met NSBC) Fietsvergoeding

Vast budget + 
km vergoeding 
eigen vervoer 

Gebruik OV 
(met NSBC) Leasefiets

Andere 
mobiliteits-

diensten 
(deelauto’s, etc.)

Mobiliteitsbudget 

Leasegerechtigd 
(categorie II 

t/m V)


