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Swapfiets breidt uit naar 28 nieuwe plaatsen
Amsterdam, 26 september 2019 - Vanaf deze maand zal Swapfiets beschikbaar

zijn in 28 nieuwe plaatsen in Nederland. Door de bestaande servicegebieden uit te

breiden, zullen de herkenbare blauwe voorbanden van Swapfiets ook te vinden

zijn in onder andere Schiedam, Heemstede en Oosterbeek. Inwoners van deze

plaatsen kunnen nu ook van het fietsabonnement gebruik maken voor zorgeloos

fietsvervoer naar school, werk of afspraken buiten de deur.  

De nieuwe servicegebieden zijn gekozen op basis van de vraag van de consument. Mede-

oprichter Swapfiets Steven Uitentuis: “Er was grote vraag naar Swapfiets van potentiële

klanten die net buiten het huidige servicegebied wonen. Bijvoorbeeld ouders van

schoolgaande kinderen of (young) professionals die buiten de stad wonen en dagelijks naar de

stad fietsen. Nu kunnen deze ook thuis geholpen worden.” 

Vanaf deze maand zal Swapfiets in de volgende gebieden beschikbaar zijn: Friesland: Stiens -

Jelsum - Cornjum - Britsum. Gelderland: Westervoort - Oosterbeek - Huissen - Hulst -

Beuningen - Wijchen - Lent. Limburg: Meerssen - Bunde - Cadier en Keer. Noord-Brabant:

Goirle - Berkel Enschot. Noord-Holland: Ijmuiden - Bentveld - Aerdenhout - Heemstede.

Overijssel: Hattem - Lonneker. Zuid-Holland: Wassenaar - Leiderdorp - Voorschoten.

Later dit jaar zal Swapfiets ook beschikbaar zijn in Schiedam, Den Hoorn en Amstelveen. 

Overal en altijd een werkende fiets. 

⏲

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.

Op swapfiets.nl kunnen inwoners van de nieuwe servicegebieden zich aanmelden voor een fiets.

Swapfiets is in Nederland met meer dan 125.000 fietsen actief in 21 steden en 28 omliggende

plaatsen. Swapfiets werkt simpel: klanten melden zich aan op de website. Vanaf €16,50 per

maand, €13,50 voor studenten, krijgen klanten een kwalitatieve fiets met o.a. dubbel slot en

altijd werkende verlichting. Bij een defect, zoals een lekke band, wordt binnen 1 dag de fiets

gerepareerd op een locatie naar keuze. Swapfiets is daarmee de fiets waar klanten altijd op

kunnen rekenen. 
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