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Swapfiets Rotterdam groeit hard: winkel
geopend in het centrum
Rotterdam, 18 oktober 2018 - Anderhalf jaar na de lancering van het ‘s werelds

grootste fietsabonnement in Rotterdam, opent Swapfiets nu ook een winkel in de

het centrum. Het bedrijf verwacht dat de groei met de komst van de winkel de

komende maanden zal toenemen. De winkel wordt donderdag 18 oktober om

19:30 feestelijk geopend door Richard Burger, een van de oprichters van

Swapfiets. Pieter Zwart, oprichter van Coolblue, is aanwezig bij de opening.

Swapfiets werkt simpel: voor €15,- per maand (€12,- voor studenten) 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 bij de winkel op de Mariniersweg 76A.

Pieter Zwart op een Swapfiets

Rotterdam is populair onder Rotterdammers. Burger: ‘Rotterdammers zijn aanpakkers en

hebben daarom geen zin in gedoe met hun fiets. De blauwe banden zijn vooral populair onder

young professionals en studenten, die de fiets gebruiken om naar hun studie en werk te gaan.’

Met ruim 6.300 Swapfietsen staat Rotterdam in de top 3 van de grootste steden van Swapfiets

wereldwijd. Pieter Zwart, oprichter van het andere populaire Rotterdamse bedrijf Coolblue, was

anderhalf jaar geleden een van de eerste klanten van Swapfiets Rotterdam. Zwart fietst

dagelijks op zijn Swapfiets met iconische blauwe voorband: ‘Briljant concept, mooie fietsen,

trapt lekker door!’ Zwart zal als fan van het merk ook aanwezig zijn bij de opening.

Te gekke service
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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.

De winkels dragen bij aan het, voor het bedrijf zeer belangrijke, servicecomponent. Mede-

oprichter van Swapfiets, Richard Burger: ‘Het bieden van ‘te gekke service’ is één van onze

kernwaarden, en winkels dragen hieraan bij. Veel mensen willen de Swapfiets even in het echt

zien, proberen en vasthouden. Bestaande klanten kunnen bovendien 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 kopje koffie, wij staan altijd klaar.’ De

winkel aan de Mariniersweg is op werkdagen geopend tussen 08:00 en 20:00 en op zaterdag

tussen 10:00 en 18:00.

Officiële opening

Op donderdag 18 oktober om 19:30 uur zal de winkel aan de Mariniersweg 76A officieel worden

geopend door Richard Burger, oprichter van Swapfiets. Tevens zullen er andere directieleden

en belanghebbenden uit de gemeente aanwezig zijn. Het pand is de laatste weken volledig

verbouwd en ingericht als winkel van het merk. Pers, omwonenden, ondernemers en

(potentiële) klanten zijn welkom om langs te komen en de opening met een hapje en een

drankje te vieren. Inloop vanaf 19:00, officiële opening om 19:30 en feestelijke borrel tot

22:00. 
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