
 27 juni 2018, 07:55 (CEST)

Nooit meer naar de fietsenmaker: Swapfiets
beschikbaar in Den Bosch
‘s Hertogenbosch, 27 juni 2018 - Met de introductie van Swapfiets in Den Bosch

hoeven Bosschenaren zich nooit meer zorgen te maken over een kapotte fiets. Het

bedrijf dat hun klanten door middel van een abonnementsmodel voorziet van een

altijd werkende fiets, is al een groot succes in negentien Nederlandse steden en

vanaf volgende week ook officieel actief in Den Bosch.

Swapfiets werkt eenvoudig. Voor een bedrag van €19,00 per maand krijgen klanten een

kwaliteitsfiets met 7 versnellingen, handremmen en een luxe design. Bij een defect, zoals een

lekke band, komt er een fietsenmaker binnen 12 uur op de gewenste locatie langs. Deze zal de

Swapfiets repareren of ‘swappen’ voor een ander exemplaar. Op deze manier is de klant altijd

binnen tien minuten weer onderweg en heeft hij een fiets waar hij altijd op kan rekenen.

Fietsstad ‘s Hertogenbosch 

Den Bosch is een stad die met autovrije wijken en fietsroutes langs de rivieren goed is ingericht

op fietsers. Het concept wordt dan ook omarmd door Jolanda Smit-van Oijen, de fietsregisseur

van Ons Brabant Fietst. Smit-van Oijen: "Als fietsregisseur zet ik me in voor een aantrekkelijk

en bereikbaar Brabant en een concept als Swapfiets draagt hier zeker aan bij. Door de

gebruiker volledig te ontzorgen wordt fietsen nóg leuker en daarmee past Swapfiets

uitstekend bij ons werk om werkgevers en overheden te ondersteunen bij het vergroten van

het aantal fietsende medewerkers." Den Bosch is de vierde Brabantse stad waar het bedrijf

actief is: een Swapfiets-abonnement is in Brabant ook af te sluiten in Breda, Tilburg en

Eindhoven.

Blauwe voorband
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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.

Swapfiets onderscheidt zich van bestaande fiets concepten omdat elke klant zijn of haar eigen

fiets heeft. Daarnaast draagt Swapfiets zorg voor de duurzaamheid van de fiets. Hierdoor zullen

de fietswrakken, en daarmee overvolle en rommelige fietsenrekken, afnemen. De Swapfiets is te

herkennen aan de iconische blauwe voorband. Mede-oprichter Steven Uitentuis: “In elke stad,

in elk fietsenrek een blauwe band. Dat is onze ambitie!”

Officiële opening:

Volgende week, op woensdag 4 juli om 18:00 uur, zal de loods op de Rietveldenweg 39 officieel

worden geopend door fietsregisseur Jolanda Smit-van Oijen. Pers, omwonenden, ondernemers

en (potentiële) klanten zijn tussen 17:00 en 22:00 welkom om langs te komen en de opening

met een feestelijke borrel te vieren.

Swapfiets

https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_swapfiets
http://news.swapfiets.com/
http://news.swapfiets.com/nl-NL



