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Een bericht van Swapfiets
Laatste update: 17-03-2020 om 17:00

Vanwege de uitbraak van het coronavirus (COVID-19) willen we je informeren

over de maatregelen die wij nemen om de veiligheid en gezondheid van jou en

onze medewerkers te waarborgen. Swapfiets blijft voor iedereen beschikbaar, er

kan dus nog steeds geswapt worden. Onze service zal in de komende tijd wel wat

aangepast zijn.

Veiligheid & gezondheid

Naast het volgen van de overheidsrichtlijnen, nemen wij extra hygiëne maatregelen om ieders

gezondheid te waarborgen:

We vermijden elk fysiek contact bij een reparatie of bij het verwisselen van je fiets

Onze fietsen (met name zadel en stuur) worden extra schoongemaakt

Extra schoonmaak-rondes in onze winkels

We zullen geen koffie, thee of water aanbieden

Werknemers met lichte verkoudheid, klachten of symptomen blijven thuis

Swapfiets blijft beschikbaar met best mogelijke service

Omdat fietsen een goede manier is en blijft om je te verplaatsen, blijft Swapfiets voor jou

beschikbaar. Via onze app, online en telefonisch zijn wij bereikbaar, zoals je van ons gewend

bent. De openingstijden van onze winkels zijn wel aangepast. Check onze app voor de

aangepaste service tijden voor jouw winkel en de voertuigen in jouw stad.

 

Wij doen ons uiterste best om jou de best mogelijke service te verlenen voor jouw Swapfiets-

abonnement. In de komende tijd kan dit wel iets langer duren dan je van ons gewend bent en

wij hopen dat je hiervoor begrip hebt. Via onze app kun je altijd de actuele service en

openingstijden vinden.
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OVER SWAPFIETS

Swapfiets is in 2014 in Delft opgericht door 3 studenten. Zij zagen tijdens hun studententijd vooral kapotte
fietsen op het fietspad en in de rekken. Dat moet anders kunnen, dachten ze. Met dat inzicht lanceerden zij
Swapfiets.

Swapfiets is het eerste fietsabonnement ter wereld. Het concept is eenvoudig: altijd een werkende fiets voor een
vast bedrag per maand. Gaat je fiets toch kapot? Dan repareert of vervangt Swapfiets binnen één dag jouw fiets.
Waar en wanneer je maar wilt. De beste service, simpel en voor iedereen.

De herkenbare robuuste omafiets, de Original, de Swapfiets Deluxe 7 met zeven versnellingen of de elektrische
Swapfiets Power 7. Er is een Swapfiets voor iedereen. Ook is er Swapfiets for Business, het fietsabonnement
voor bedrijven.

Swapfiets stimuleert de transitie van fietsbezit naar gebruik. Vanuit deze circulaire gedachte maakt Swapfiets
kwalitatieve fietsen die zo lang mogelijk meegaan. De fietsen en onderdelen worden zo vaak en zo lang mogelijk
hergebruikt. Een Swapfiets is te herkennen aan de iconische blauwe voorband. Zo zie je altijd welke fietsen van
Swapfiets zijn en wie er bij de familie hoort.

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

 

Het zijn onwerkelijke tijden, maar Swapfiets doet zijn best om er voor jou te zijn.

Groet,

Swapfiets

Swapfiets
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