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Swapfiets opent Flagship Store in Amsterdam
Amsterdam, 18 oktober 2018 - Ruim een jaar na de lancering van het ‘s werelds

grootste fietsabonnement in de stad Amsterdam, kan niemand meer om de

blauwe band heen in het Amsterdamse straatbeeld. Met bijna 15.000 klanten

opent Swapfiets aanstaande vrijdag haar Flagship Store op de Roetersstraat 17. De

winkel wordt om 19:00 officieel geopend door Katelijne Boerma,

Fietsburgemeester van Amsterdam en krijgt met het optreden de DJ’s van Disco

Dolly Soundsystem een plek in vooravond van ADE programmering.

Swapfiets werkt simpel: voor €15,- per maand krijgen klanten een robuuste fiets met dubbel

slot, altijd werkende verlichting en diefstalverzekering. 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. Op deze manier is de klant altijd binnen tien minuten

weer onderweg. Klanten die liever geen afspraak maken, kunnen vanaf vandaag ook

langskomen aan de Roetersstraat 17, tegenover de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Amsterdam grootste stad Swapfiets

Met bijna 15.000 Swapfietsen in Amsterdam, is onze hoofdstad verantwoordelijk voor bijna

20% van alle blauwe banden die rondfietsen in vier landen. Swapfiets Amsterdam is daarmee

de grootste stad en wordt draaiende gehouden door bijna 100 man aan personeel, waaronder

‘swappers’, fietsenmakers en winkelpersoneel. Swapfiets verwacht dit jaar nog te groeien naar

20.000 abonnementen in de hoofdstad. Fietsburgemeester Katelijne Boerma is erg enthousiast

over het concept: ‘Swapfiets in Amsterdam is voor iedereen in onze stad die vooruit wilt, iets

wat ik als Fietsburgemeester alleen maar kan toejuichen. Swapfiets is zowel voor de

zakenman op de Zuid-As die snel van afspraak naar afspraak fietst, als de student die zijn of

haar ov-jaarkaart links laat liggen en op de fiets naar college komt, maar ook voor bewoners

in de Bijlmer of Nieuw-West.’ Momenteel werkt Boerma in samenwerking met Swapfiets en

BYCS aan een project waarbij bewoners van de probleemwijk Nieuw-West leren fietsen. 
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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.

Een fietsenwinkel zonder fietsen

De flagship store aan de Roetersstraat is anders dan mensen van een fietsenwinkel verwachten.

De winkel van meer dan 100m2 is, na een volledige verbouwing, minimalistisch ingericht en

volledig gericht op het geven van service en een goede merkervaring. Mede-oprichter Swapfiets,

Richard Burger: ‘Het bieden van ‘te gekke service’ is één van onze kernwaarden, en winkels

dragen hieraan bij. Geen rijen met fietsen dus maar wél goede koffie en fijn personeel. Klanten

kunnen altijd binnenlopen voor zowel grote als kleine problemen met hun Swapfiets. Of dit nu

het verstellen van een zadel is, het repareren van een lekke band, of alleen voor een kop koffie,

wij staan altijd klaar.’ De winkel is op werkdagen geopend tussen 08:00-20:00 en op zaterdag

en zondag tussen 10:00-18:00. De Swapfiets pop-up store die nu nog geopend is op Amsterdam

Centraal sluit eind oktober haar deuren. 

Officiële opening

Vanavond om 19:00 uur zal de winkel aan de Roetersstraat 17 officieel worden geopend door

Katelijne Boerma, Fietsburgemeester van Amsterdam. Aangezien het Amsterdam Dance Event

in volle gang is, heeft deze opening met een verrassingsoptreden van de DJ’s van Disco Dolly

Soundsystem, een plek gekregen in een vooravond van ADE en staan de deuren open om deze

feestelijke opening bij te wonen. Vanaf 18:00 is de inloop, met een officiële opening om 19:00

en feestelijke borrel tot 22:00. 
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