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Nederlandse startup Swapfiets breidt uit naar
Denemarken
Amsterdam, 20 augustus 2018 – Fietsabonnement service Swapfiets kondigt aan

uit te

breiden naar Denemarken. De eerste fietsen worden vandaag geleverd in de

steden

Kopenhagen, Aarhus en Odense. De uitbreiding naar Denemarken past in de

groeistrategie van Swapfiets, sinds begin 2018 is het bedrijf ook actief in vier

Duitse en

drie Belgische steden.

Swapfiets groeide in 2017 met 1600 procent en zal in 2018 het aantal abonnementen weer

vervijfvoudigen naar meer dan 100.000 klanten. Na het grote succes in Nederland, Duitsland

en België sinds begin dit jaar, is de startup klaar voor uitbreiding naar Denemarken waar de

fiets met de iconische blauwe voorband direct in drie steden tegelijk beschikbaar is.

Swapfiets werkt simpel: voor €15 per maand (€12 voor studenten) krijgen klanten een

kwalitatieve fiets en zorgt Swapfiets ervoor dat deze het altijd doet. Service

en reparaties zijn namelijk inclusief. Bij een defect, zoals een lekke band, komt er binnen twaalf

uur een fietsenmaker langs aan huis. Deze zal de Swapfiets repareren of ‘swappen’ voor een

ander exemplaar. Zo is de klant altijd binnen tien minuten weer onderweg. Klanten zijn

uiteraard ook welkom in de fysieke winkels van het bedrijf in de stad.

Groei

Door de internationale uitbreiding van Swapfiets kunnen steeds meer klanten zorgeloos

Fietsen. Uit eerder onderzoek van de European Cyclists Federation (ECF) is gebleken dat

Denemarken zelfs een fietsvriendelijker land dan Nederland is. De stap naar de noorderburen

was daarmee ook een logische voor het bedrijf. Nooit eerder openden ze in drie steden
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http://news.swapfiets.com/


OVER SWAPFIETS

Swapfiets started in a very classical way. A group of friends having a good idea and just trying it out. For a fixed
price a month you get a Swapfiets bicycle and we ensure your Swapfiets bicycle always works.

It turned out to be a great concept. After a period of fixing up bikes ourselves, Swapfiets has now arrived at a
point where it has designed its own bicycle and started spreading out the service to a growing number of cities.

The iconic blue front tire is placed on every bicycle. This way you can always tell which bicycles belong to
Swapfiets and who is part of our family.

Meanwhile more and more people find out just how convenient Swapfiets is. Epic service, made easy.

tegelijkertijd. Mede-oprichter Steven Uitentuis: ”Net als in Nederland, is ook in Denemarken

de fiets het populairste vervoersmiddel in de stad. Mensen willen wel op een fiets rijden maar

geen tijd en moeite verspillen aan het bezit van de fiets. Wij willen ervoor zorgen dat iedereen

kan fietsen zonder erbij stil te staan. Door in Denemarken direct te lanceren in de drie

grootste steden kunnen we nog meer mensen helpen en een betere service bieden.”

Blauwe voorband

Swapfiets onderscheidt zich van bestaande fiets concepten omdat het de enige fiets is waar

klanten altijd op kunnen rekenen. Elke fiets hoort altijd bij één klant, gaat er iets kapot dan

wordt de fiets verwijderd uit de stad en gerepareerd. De Swapfiets is te herkennen aan de

iconische blauwe voorband. Uitentuis: ‘in iedere stad, in ieder fietsenrek een blauwe band, dat

is onze ambitie!”

Swapfiets
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