
 17 March 2020, 17:00 (CET)

A message from Swapfiets.
Latest update: 17-03-2020 at 17:00

In response to the coronavirus outbreak (COVID-19), we would like to inform you

about the measures we are taking to ensure your and our employee’s health and

safety. Swapfiets will remain available for everyone and Swapping will still be

possible. However our service will be adapted in the coming period.

Health & safety

In addition to following the government guidelines, we are taking extra hygiene measures to

ensure everyone's health and safety:

We will avoid any physical contact when repairing or changing your bike

Our bikes (especially saddle and handlebars) are extra cleaned

Extra cleaning rounds in our shops

We won't offer coffee, tea or water.

Employees with any cold symptoms are asked to stay at home

Swapfiets remains available with best possible service

Cycling is and will continue to be a good way to get around. Therefore, we will ensure that

Swapfiets remains available to you. For any service to your bike you will be able to contact us as

usual via our app, online and by phone. 

The opening hours of our stores will be adjusted. Please check our app for the latest store and

operating times in your city. On this page we will inform you about the latest updates and

information with regard to the safety measures.

We are doing everything we can to provide you with the best service. In the upcoming period

this may take a little longer than you might expect from us. We appreciate your understanding. 

These are extraordinary times, but Swapfiets will do its best to be there for you.

⏲

https://news.swapfiets.com/


ABOUT 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.

Best,

Swapfiets

Swapfiets
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