
Unique Bikes: zorgeloos en  
betaalbaar elektrisch fietsen voor  
een vast bedrag per maand!

VOORDELIGER  
DAN OOIT  
EEN E-BIKE  
AANSCHAFFEN

De fiets van de zaak is aantrekkelijker dan ooit. Jouw werkgever 
maakt dit mogelijk. Nieuwe wetgeving biedt de gelegenheid om 
tegen een vast laag maandtarief een gloednieuwe e-bike te rijden. 
Dit betekent dat je al voor een paar euro per maand een te gekke, 
luxe e-bike kunt rijden. Hierin staan jouw voordelen op een rij.  

 
UNIQUE  

VOORDELEN VOOR 
WERKGEVERS EN 

WERKNEMERS 

www.uniquebikes.com 



 BatriBike 
Nebula 7

< De Nebula 7 is al jaren de meest verkochte e-bike  
van Promovec. Een vlot gelijnde elektrische fiets met een 
sterke 33Nm Promovec voorwielmotor, Shimano Nexus 7 
versnellingsnaaf en krachtige Promovec accu met 468 Wh. 
Actieradius tot 100 km. LED display met 5 ondersteuningen 
en walk assistant. Comfortabel verend zadel, vaste voorvork, 
krachtige Tektro v-remmen voor en achter, Shimano  
terugtraprem en verstelbaar stuur. Goed in balans en rijdt 
als een zonnetje. Made in Denemarken. Kleur wit.

 
Batribike 
Perdu-c

< De elegante Perdu-C is een sierlijke elektrische stadsfiets, 
waar je nergens aan ziet dat je elektrisch rijdt. De  
Perdu-C is gemaakt voor veeleisende fietsers, heeft een 
batterij van 346 Wh ingebouwd in de kettingkast, bereik 
tot 70 Km. Bijzonder licht en compact, tegelijk extreem 
krachtig en efficiënt. Voorzien van het revolutionaire  
Promovec Connect+ systeem: combinatie van controller 
voor aan/uit en weergave van het batterijniveau in nog af 
te leggen kilometers en ondersteuningsniveau. Uw smart-
phone kunt u als display gebruiken! Made in Denemarken. 
Kleur matgrijs. Ook in herenmodel leverbaar.

 BSP 
Comfort E

< De BSP comfort met Bafang middenmotor met een trap-
ondersteuning van maar liefst 80Nm.  BSP is een merk dat 
trots is op haar robuuste imago. Zo robuust dat diverse 
fietsverhuurbedrijven in grote steden uitsluitend BSP  
e-bikes verhuren. Zodat ze zeker weten dat e-bikes en hun 
berijders heel terugkomen. Een fiets krijgt heel wat te  
verduren. Overvolle fietsrekken, stoeprandjes, tegenwind 
en regen. Deze BSP e-bike is speciaal ontworpen voor deze 
typisch Nederlandse omstandigheden. Dat moet je ervaren. 
Probeer het uit. Nexus 7 Speed, Bafang Accu 450 Wh en 
Kleuren Display C 18. Bereik tot 100Km. Made in Holland. 
Kleuren zwartmat en in azuurblauw. Ook in herenmodel  
leverbaar.

Druk- en zetfouten voorbehouden. Zolang de voorraad strekt.

jouw 
voordeel: 

€910,-

jouw 
voordeel: 

€ 868,-

jouw 
voordeel: 

€ 895,-

Lease  
•  Netto leaseprijs p/m         €  34,55  
•  Totale leaseprijs  
   incl. bijtelling, service-  
   en verzekeringspakket  
   over 36 maand                 €     1.244,-  
•  Overname na 36 maand    €         210,-  
•  Totale investering              €     1.454,- 

Koop  
•  Nieuwprijs (incl. korting  
   op de verkoopprijs)          €     1.399,-  
•  Service en verzekering  
   over 36 maanden             €        765,-  
•  Totale investering              €     2.164,- 

Lease  
•  Netto leaseprijs p/m         € 40,03  
•  Totale leaseprijs  
   incl. bijtelling, service-  
   en verzekeringspakket  
   over 36 maand                 €      1.441,-  
•  Overname na 36 maand    €        255,-  
•  Totale investering              €     1.696,- 

Lease  
•  Netto leaseprijs p/m         €   47,33  
•  Totale leaseprijs  
   incl. bijtelling, service-  
   en verzekeringspakket  
   over 36 maand                 €      1.704,-  
•  Overname na 36 maand    €         315,-  
•  Totale investering              €     2.019,- 

Koop  
•  Nieuwprijs (incl. korting  
   op de verkoopprijs)          €     1.699,-  
•  Service en verzekering  
   over 36 maanden             €        765,-  
•  Totale investering              €    2.464,- 

Koop  
•  Nieuwprijs (incl. korting  
   op de verkoopprijs)          €    2.099,-  
•  Service en verzekering  
   over 36 maanden             €        765,-  
•  Totale investering              €    2.864,- 

 BSP 
Metropolis E

< De Metropolis met Bafang 40 Nm voorwielmotor gaat al 
jaren mee en heeft zich als een robuuste, betrouwbare, 
onderhoudsarme en sterke e-bike bewezen. Actieradius 
Bafang accu 450 Wh tot 100 km. Met een sterke voordrager 
en de bekende Shimano Nexus 7 naafversnelling. Remmen 
van de veilige Shimano rollerbrakes. Bafang Display C15.  
Bijzondere aan deze e-bike: de trapondersteuning met de 
Bafang 43V 250Watt, 40Nm voorwielmotor is vergelijkbaar 
met Bosch middenmotor Active line 40Nm! Made in Holland. 
Kleuren zwartmat en zacht groen mat. Ook leverbaar als 
heren e-bike met een dubbele bovenbuis. 

jouw 
voordeel: 

€ 847,-

Lease  
•  Netto leaseprijs p/m         €   42,77  
•  Totale leaseprijs  
   incl. bijtelling, service-  
   en verzekeringspakket  
   over 36 maand                 €     1.540,-  
•  Overname na 36 maand    €         277,-  
•  Totale investering              €       1.817,- 

Koop  
•  Nieuwprijs (incl. korting  
   op de verkoopprijs)          €     1.849,-  
•  Service en verzekering  
   over 36 maanden             €        765,-  
•  Totale investering              €     2.614,- 



 BSP 
Hermitage E

< De Bafang middenmotor M400 met trapondersteuning 
80Nm is onderaan het aluminium frame gemonteerd. Het 
als zodanige geconstrueerde frame heeft een lage instap. 
De Hermitage is opvallend trilling- en geluidsarm, waarbij 
de motorondersteuning van deze e-bike ook nog eens heel 
natuurlijk aanvoelt. Daarnaast voorzien van een telescopisch 
verende voorvork, verende zadelpen, verstelbaar stuur en 
Shimano Nexus 7 versnellingsnaaf. Remmen: Shimano  
rollerbrakes. Geweldig rijcomfort. Actieradius accu 450 WH 
tot 100 km. Voor uitvoering zie de teksten van de andere 
BSP e-bike, de  Comfort. Made in Holland. Kleuren azuur-
blauw mat en platina grijs mat.

< Geroemd in allerlei testen en het meest verkochte model 
van Ebike Das Original. Het frame is fraai, comfortabel door 
de lage en brede instap. Door de ANWB als meest stabiele 
e-bike in de markt beoordeeld met een tien. Totale score 
ANWB test 8,1. Met de goed afleesbare Bosch Intuvia display 
met 4 niveaus en walk assist. De e-bike heeft een heerlijke 
zitpositie om heerlijk ontspannen te fietsen. Met  
hydraulische Shimano MT200 schijfremmen. Bosch Active 
Line middenmotor 40Nm, Bosch accu 400Wh, actieradius 
tot 100Km, Shimano Nexus 7S. Draagvermogen 140Kg.  
Made in Duitsland. Kleuren matzwart, champagne, wit  
en blauwgrijs/zwart (glans). Met mooie bijpassende  
fietstassen.

 
Huyser 
Gen-1

< Passie voor kwaliteit sinds 2005.  Tot in de details, stijlvol, 
elegant en ultiem rijcomfort. Optimaal genieten, rijgedrag 
en design in optima forma. Helemaal compleet in uitvoe-
ring, in de juiste verhouding van alle gebruikte componen-
ten, de kwaliteit hiervan, de innovaties, het design en de 
prijs. De Bafang middenmotor M 300 heeft een trap- 
ondersteuning van 80 Nm. Deze werkt met een  
rotatiesnelheids- en vermogensensor voor je traponder-
steuning die daardoor zeer natuurlijk aanvoelt. Nexus 7S, 
Display Bafang C10, Bafang Accu 500Watt, actieradius tot 
125 Km. Banden Schwalbe, zadel Selle Royal. Made  
in Holland. Kleuren warm sand en navy blue.  

Druk- en zetfouten voorbehouden. Zolang de voorraad strekt.

jouw 
voordeel: 

€ 905,-

jouw 
voordeel: 

€ 969,-

jouw 
voordeel: 

€ 1099,-

Lease  
•  Netto leaseprijs p/m         €  48,22  
•  Totale leaseprijs  
   incl. bijtelling, service-  
   en verzekeringspakket  
   over 36 maand                 €      1.736,-  
•  Overname na 36 maand    €        322,-  
•  Totale investering              €     2.058,- 

Lease  
•  Netto leaseprijs p/m         €  52,44  
•  Totale leaseprijs  
   incl. bijtelling, service-  
   en verzekeringspakket  
   over 36 maand                 €     1.888,-  
•  Overname na 36 maand    €         357,-  
•  Totale investering              €     2.245,- 

Lease  
•  Netto leaseprijs p/m         €  54,76  
•  Totale leaseprijs  
   incl. bijtelling, service-  
   en verzekeringspakket  
   over 36 maand                 €      1.971,-  
•  Overname na 36 maand    €        368,-  
•  Totale investering              €     2.339,- 

Koop  
•  Nieuwprijs (incl. korting  
   op de verkoopprijs)          €     2.148,-  
•  Service en verzekering  
   over 36 maanden             €        765,-  
•  Totale investering              €     2.913,- 

Koop  
•  Nieuwprijs                        €    2.449,-  
•  Service en verzekering  
   over 36 maanden             €        765,-  
•  Totale investering              €      3214,- 

Koop  
•  Nieuwprijs (incl. korting  
   op de verkoopprijs)          €    2.449,-  
•  Service en verzekering  
   over 36 maanden             €       839,-  
•  Totale investering              €    3.288,- 

< Geroemd in allerlei testen en het meest verkochte model 
samen met de C010 van Ebike Das Original. Het frame is fraai 
en comfortabel. Door de ANWB als meest stabiele e-bike in 
de markt beoordeeld met een tien. Totale score ANWB test 
8,1. Met de goed afleesbare Bosch Intuvia display met  
4 niveaus en walk assist. De e-bike heeft een heerlijke  
zitpositie om heerlijk ontspannen te fietsen. Met hydraulische 
Shimano MT200 schijfremmen. Bosch Active Line Plus  
middenmotor 50Nm,Bosch accu 500Wh, actieradius tot  
125 Km, Shimano Nexus 8 S. Draagvermogen 140Kg. Made 
in Duitsland. Kleuren heren matzwart. Kleuren dames (model 
C009) champagne, wit, blauwgrijs, zwart (glans). Met mooie 
bijpassende fietstassen.  

jouw 
voordeel: 

€ 1106,-

Lease  
•  Netto leaseprijs p/m         € 59,59  
•  Totale leaseprijs  
   incl. bijtelling, service-  
   en verzekeringspakket  
   over 36 maand                 €      2.145,-  
•  Overname na 36 maand    €        405,-  
•  Totale investering              €     2.550,- 

Koop  
•  Nieuwprijs                       €     2.799,-  
•  Service en verzekering  
   over 36 maanden             €        857,-  
•  Totale investering              €    3.656,- 

 
Ebike Das Original 
Classic C010 

 
Ebike Das Original 
Sport S009 / Classic C009 



Druk- en zetfouten voorbehouden. Zolang de voorraad strekt.

 
Prophete 
S-Pedelec  
Entdecker

< De Prophete Entdecker is een speed pedelec 45 km/h 
en voorzien van AEG e-bike technologie. AEG-middenmotor 
500 Watt, koppel 100Nm, AEG-accu is 615 Wh, 48V en 12,8 
Ah. De actieradius tot 90 km. Op het stuur is een zijspiegel 
bevestigd en een AEG lcd-display. Hier wordt alle informatie 
gedurende de fietsrit bijgehouden. De Prophete heeft een 
Shimano Deore XT 10 versnellingenderailleur, magura  
hydraulische schijfremmen en een verende voorvork.  
De Prophete Entdecker speed pedelec is vanaf maart/april 
2020 verkrijgbaar. Anti diefstal Pro Key techniek, Led licht 
voor 100 Lux, achter Led met remlichtfunctie. Stevig en  
stabiel, verende voorvork. Made in Duitsland. Kleur mat 
zwart.

jouw 
voordeel: 

€ 1353,-

Lease  
•  Netto leaseprijs p/m         € 63,46  
•  Totale leaseprijs  
   incl. bijtelling, service-  
   en verzekeringspakket  
   over 36 maand                 €     2.284,-  
•  Overname na 36 maand    €        435,-  
•  Totale investering              €      2.719,- 

Koop  
•  Nieuwprijs (incl. korting  
   op de verkoopprijs)          €    2.899,-  
•  Service en verzekering  
   over 36 maanden             €        873,-  
•  Totale investering              €     3.772,- 

< De Intube Active Line Plus is het topmodel van Ebike Das 
Original. Het comfort, de ondersteuning, het bereik en de 
superstabiele rijeigenschappen van deze fiets zijn uniek.  
Dit dankzij de nieuwste frametechnologie, de Bosch Active 
Line Performance motor met 50Nm koppel en de, uitneem-
bare Bosch accu van 400 Wh, bereik 100 Km die onzichtbaar 
in het frame is opgenomen. Het nieuwe frame is typisch 
Ebike Das Original: extreem stabiel, gemakkelijke instap en 
licht van gewicht. Veiligheid gewaarborgd met de hydrauli-
sche schijfremmen en duurzame anti-lek banden.  Inclusief: 
4 jaar accu garantie, 30 jaar frame garantie. Made in Duitsland. 
Kleuren blauw/zwart glans en wit/grijs glans. Ook in  
herenmodel “sport” in de kleuren blauw/zwart en 
zwart/blauw silver glans leverbaar. 

jouw 
voordeel: 

€ 1179,-

 
Ebike Das Original 
Comfort C007  
Intube 400wh  
Nexus 8

Lease  
•  Netto leaseprijs p/m         €   61,53  
•  Totale leaseprijs  
   incl. bijtelling, service-  
   en verzekeringspakket  
   over 36 maand                 €     2.215,-  
•  Overname na 36 maand    €        420,-  
•  Totale investering              €     2.635,- 

Koop  
•  Nieuwprijs                       €    2.949,-  
•  Service en verzekering  
   over 36 maanden             €       865,-  
•  Totale investering              €     3.814,- 

< Huyser e-bikes staan voor optimaal rijcomfort door het 
stabiele frame, de recht-op zitpositie, het verstelbare stuur-
en zadelpen, de ergonomische handvatten en het gel zadel.  
Bafang LCD-display midden op stuur gemonteerd. Uitvoering: 
lederen handvatten, Bafang 500 Wh accu, stille en krachtige 
Bafang M 420 middenmotor, trapondersteuning 80Nm, ve-
rende voorvork, Shimano hydraulische  schijfremmen en 
een Shimano Nexus 8 naafversnelling. Robuuste bagagedra-
ger, geschikt voor 25kg bagage. Gesloten kettingkast. Met 
sterke 70 lumen koplamp,  bediening van LCD-display. Top 
e-bikes! Made in Holland. Kleuren champagne (Modena), 
zwart (Domaso) en navy blauw (Lorento). Het herenmodel 
is het type Maleo Men, met Gates riem (meerprijs).

jouw 
voordeel: 

€ 1167,-

 
Huyser 
Modena, Loreto en Domaso

Lease  
•  Netto leaseprijs p/m         € 60,56  
•  Totale leaseprijs  
   incl. bijtelling, service-  
   en verzekeringspakket  
   over 36 maand                 €      2.181,-  
•  Overname na 36 maand    €         412,-  
•  Totale investering              €     2.593,- 

Koop  
•  Nieuwprijs (incl. korting  
   op de verkoopprijs)          €     2.749,-  
•  Service en verzekering  
   over 36 maanden             €        861,-  
•  Totale investering              €     3.610,- 

< De Positive met de Bosch Active Line Plus middenmotor 
met 50Nm trapondersteuning  laat je de stad ontdekken 
en heeft een mooie actieradius voor spontane uitstapjes 
(Bosch 500Wh batterij, bereik 125 Km). De stille, kleine, 
maar niettemin krachtige middenmotor drive-unit biedt 
extra rijplezier. Het lichte en compacte Bosch motor-  
en accusysteem is perfect in het frame van de e-bike  
geïntegreerd. Geen storende bijgeluiden, nauwelijks  
waarneembare trapweerstand tot 25 km/u. Zo eenvoudig 
is optimaal rijcomfort. Tektro hydraulische schijfremmen, 
Shimano derailleur 8 S, e.v.a. topcomponenten. Unieke  
rijervaring! Test deze sportieve e-bike met derailleur.  
Made in Italië. Kleuren grijs en zwart. Ook in damesmodel 
leverbaar. 

jouw 
voordeel: 

€ 1156,-

 
Tecnobike 
NSR Positive

Lease  
•  Netto leaseprijs p/m         € 59,59  
•  Totale leaseprijs  
   incl. bijtelling, service-  
   en verzekeringspakket  
   over 36 maand                 €      2.145,-  
•  Overname na 36 maand    €        405,-  
•  Totale investering              €     2.550,- 

Koop  
•  Nieuwprijs (incl. korting  
   op de verkoopprijs)          €    2.699,-  
•  Service en verzekering  
   over 36 maanden             €        857,-  
•  Totale investering              €    3.556,- 





www.uniquebikes.com 

JOUW VOORDELEN: 
•  Je leaset en koopt een e-bike tegen een uitzonderlijk gunstige prijs met een bruto-netto voordeel tot  
     wel 40%. Dat wil zeggen: je bespaart € 847,- tot wel € 1.353,- (afhankelijk van de aanschafprijs) op  
     aankoop, verzekering en onderhoud.  

•  Je rijdt al een leasefiets naar eigen keuze voor zowel privé als zakelijk gebruik voor slechts een paar euro  
     per maand (de 7%-bijtellingsregeling 2020 vanaf netto € 5,- p/mnd.). 

•  All-in service, onderhoud en verzekering voor 36 maanden. 

•  Als je ervoor kiest gebruik te maken van de optie om na 36 maanden de e-bike voor ongeveer 15% van de  
     adviesprijs van de leasemaatschappij over te nemen, krijg je er van Unique Bikes nog eens bij: een geheel  
     gratis aanvullende reparatiekosten-verzekering voor het 4e en 5e jaar. Deze verzekering dekt niet alleen alle  
     onderdelen incl. motor (voor de batterij geldt een restwaarde), maar ook de reparatiekosten.  

•  Omzeil file- en parkeerproblemen én de kosten hiervan. 

•  De leasefiets kan in combinatie worden gebruikt met de leaseauto van de zaak en de OV-chipkaart.  
     De aanspraak op eventuele reiskostenvergoeding voor reizen met een eigen vervoermiddel blijft bestaan.  

•  Unique Bikes heeft een absoluut unieke collectie e-bikes. Je krijgt keuze uit het complete programma,  
     kijk op www.uniquebikes.com   
 
 HOE WERKT HET: •  Je werkgever stuurt je deze informatiefolder, met de vraag of je interesse hebt 

•  Je krijgt vervolgens een uitnodiging voor een demonstratie dag of avond op jullie terrein om proef te 
     rijden met de aangeboden e-bikes van Unique Bikes 

•  Als je een keuze hebt gemaakt voor een e-bike, vul je een opdrachtbon van Unique Bikes in  

•  Je ontvangt enige dagen hierna van je werkgever een Lease fiets-link, hierin registreer je vrij  
     eenvoudig digitaal je deelname  

•  Na goedkeuring van je werkgever ontvang je ook weer digitaal de bestelcode, die mail je door naar  
     Unique Bikes voor registratie in het portal van je reeds bestelde e-bike 

•  Unique Bikes maakt je e-bike helemaal klaar en laat per mail weten wanneer jouw e-bike op het terrein  
     van je werkgever aan jou wordt afgeleverd. 
 
De vermelde voorbeelden en prijzen zijn indicatief en op basis van een inkomen van € 3.000,- bruto. Het daadwerkelijke bedrag hangt af van  
o.a. je salarisstrook. Indien jouw werkgever een bijdrage doet is jouw voordeel nog groter! 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
Voorbeeldberekening service, onderhoud en verzekeringskosten: Batribike Perdu-C voor 3 jaar 
Kosten ANWB “blijven fietsen verzekering” regio 3 per jaar € 110,-                                                        Totaal      € 330,- 
Onderhoudsbeurten: Bestaande uit 1 x Basisbeurt € 40,- en 3 x uitgebreide servicebeurt a € 90,-        Totaal      €  310,- 
Slijtdelen, zoals banden, remblokjes en kabels over 3 jaar                                                                  Totaal      €  135,- 
                                                                                                                                                     Samen    €  765,-  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Voor extra informatie en technische specificaties van de e-bikes: 
T +31 (0)543 512 145  info@uniquebikes.com   www.uniquebikes.com 



 
 
 

www.hyserfietsen.nl 
www.ebikedasoriginal.nl 
www.bsp-fietsen.nl 
www.prophete.de 
www.promovec.com 
www.tecnobike.it 
www.360bike.nl 
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Voor extra informatie en  
technische specificaties van  
de e-bikes: 
 
Europark 10 
7102 AM Winterswijk 
T +31 (0)543 512 145 
info@uniquebikes.com   
www.uniquebikes.com

Staat je ideale  
(e-bike)fiets er 
niet  tussen? 

Geen probleem!  
Wij hebben een uitgebreid assortiment  

van e-bikes, stads-, design-, 
 bak-, vouw(e-bike)fietsen en  

speed pedelecs! 

360BIKE is partner van Unique Bikes 
www.360bike.nl


