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Swapfiets stelt fietsen gratis ter beschikking aan
personeel in de zorg
Radboudumc Nijmegen eerste ziekenhuis waar fietsen met herkenbare blauwe

band voor niets worden aangeboden

Amsterdam, 7 april 2020 – Swapfiets biedt zorgpersoneel in Nederland twee

maanden gratis fietsen aan. Het Radboudumc Nijmegen is het eerste ziekenhuis

in Nederland waar de herkenbare fietsen met blauwe band voor niets beschikbaar

worden gesteld aan medewerkers. Ook andere ziekenhuizen in Nederland kunnen

zich melden voor gratis fietsen. Swapfiets wil hiermee zorgpersoneel helpen zodat

ze zich in deze tijd op een veilige manier van A naar B kunnen verplaatsen.

Swapfiets wil met het gratis aanbod fietsen zorgpersoneel een alternatief bieden om veilig naar

het werk, zorglocaties of andere locaties te reizen zonder in contact te komen met veel andere

mensen. Richard Burger, mede-oprichter Swapfiets: “We hebben op dit moment Swapfietsen

beschikbaar. We willen die graag inzetten daar waar ze het hardst nodig zijn, zoals bij

ziekenhuizen waar personeel voor de patiëntenzorg tussen zorglocaties op en neer pendelt of

tijdelijk moet werken op een andere locatie. Onze manier om alle werknemers in de zorg te

steunen in hun fantastische werk.” 

Radboudumc Nijmegen Het Radboudumc in Nijmegen is het eerste ziekenhuis in Nederland

waar Swapfietsen gratis beschikbaar worden gesteld aan zorgpersoneel. Medewerkers van het

Nijmeegse ziekenhuis kunnen vanaf vandaag van het aanbod gebruikmaken. Hugo Touw,

intensivist in het Radboudumc: “We hebben meer dan 1000 medewerkers die allemaal meer

diensten  draaien dan normaal. In deze tijd waarin ook minder openbaar vervoer

beschikbaar is, zien we dit als een mooie kans om onze medewerkers veilig naar hun werk te

laten komen. Wij willen sowieso het gebruik van fietsen stimuleren en nu, in deze stressvolle

tijd, is het ook een kans om lekker buiten te komen en te kunnen blijven bewegen." 
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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.

Op dit moment is Swapfiets ook in gesprek met andere ziekenhuizen in Nederland. Ook over de

grens in België zijn inmiddels de eerste fietsen beschikbaar gesteld aan het ZiekenhuisNetwerk

Antwerpen.

Fietsen direct beschikbaar

De fietsen zijn twee maanden voor niets beschikbaar in alle 21 steden waar Swapfiets actief is.

Verpleegkundigen, artsen en ondersteunend personeel kunnen kiezen uit twee verschillende

type fietsen. Verder levert Swapfiets dezelfde service als bij een regulier abonnement. Dat

betekent dat ziekenhuispersoneel altijd kan rekenen op onderhoud van de fiets als die stuk is en

bezorging aan de deur. De fietsen worden binnen 24 uur geleverd.

Ziekenhuizen en andere zorginstellingen die op zoek zijn naar een oplossing kunnen contact

opnemen met Swapfiets via +31 88 99 11 600 of kunnen zich aanmelden via de speciale

Swapfiets website pagina.

https://swapfiets.com/offer/zorg
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