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Nederlandse startup Swapfiets gaat
internationaal
Amsterdam, 27 februari 2018 - Met de lancering van abonnementsdienst

Swapfiets in België, hoeft de Vlaming zich vanaf vandaag nooit meer zorgen te

maken over een kapotte fiets. Voor een vast bedrag per maand krijgen klanten een

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

reparaties zijn namelijk inclusief. Na het grote succes in Nederland, is de startup

klaar voor uitbreiding naar België. De fietsen zullen, na Leuven, binnenkort ook

in Antwerpen, Gent en Luik verkrijgbaar zijn.

Swapfiets werkt simpel: voor een vast bedrag per maand krijgen klanten een kwaliteitsfiets met

zeven versnellingen, dubbel slot, 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. Zo is de klant altijd binnen tien

minuten weer onderweg.

⏲

https://news.swapfiets.com/


 

Internationaal

De startup, opgericht door drie studenten van de TU Delft, is met meer dan 27.500 klanten en

de nominatie voor “Dutch Startup of the Year” (NIMA), al een groot succes in Nederland. Het

bedrijf groeide in 2017 met 1600% en breidde uit naar veertien steden. Leuven is de eerste

buitenlandse stad waar het fietsconcept van start gaat. Mede-oprichter Steven Uitentuis: “In

Nederland is Swapfiets onder andere erg populair bij studenten. Leuven is een echte fiets- en

studentenstad en leent zich daarom goed voor dit concept.” 

Dit voorjaar zullen de fietsen ook beschikbaar zijn in andere grote steden in België zoals

Antwerpen, Gent en Luik.

Blauwe voorband

Het bedrijf onderscheidt zich van bestaande fietsconcepten omdat de fiets altijd hoort bij één

klant. Klanten hebben daarmee dus echt hun eigen fiets. Wanneer het abonnement is opgezegd,

wordt de fiets verwijderd uit de stad. Gemeenten hoeven zich daarom geen zorgen te maken

over zwerffietsen. 

De Swapfiets is te herkennen aan de iconische blauwe voorband. Door de internationale

uitbreiding van Swapfiets kunnen steeds meer klanten zorgeloos fietsen. Uitentuis: “In elke

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



OVER SWAPFIETS

Swapfiets is in 2014 opgericht in Delft door een groepje vrienden die een goed idee hebben en dat uitproberen. 

Swapfiets is het eerste fietsabonnement ter wereld. Het concept is eenvoudig: een altijd werkende fiets voor een
vast bedrag per maand. Gaat je fiets toch kapot? Dan repareren of vervangen wij je Swapfiets, waar en wanneer
je maar wilt. En dat binnen 1 dag.

Naast de herkenbare robuuste omafiets, de Original, is er ook een Swapfiets Deluxe 7 met zeven versnellingen
én de elektrische Swapfiets Power 7. Ook is er Swapfiets for Business, een fietsabonnement voor bedrijven.

Bij Swapfiets stimuleren wij een transitie van fietsbezit naar gebruik. Vanuit deze circulaire gedachte ontwikkelen
wij producten die zo lang mogelijk meegaan en hergebruiken wij onze fietsen en onderdelen zo veel en zo lang
mogelijk. De Swapfiets is te herkennen aan de iconische blauwe voorband. Zo blijft het altijd duidelijk welke
fietsen van Swapfiets zijn en wie er allemaal bij de familie horen.

Swapfiets heeft ruim 175.000 gebruikers in Nederland, Duitsland, Denemarken en België. En beschikbaar in
meer dan 50 steden.

Swapfiets
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