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Swapfiets nu ook beschikbaar in ‘t Gooi en
Utrechtse Heuvelrug
Amsterdam, 26 november 2020 - Naast de populariteit van Swapfiets in grote steden in
Europa, neemt de vraag naar de fiets met blauwe band ook toe in de gebieden rondom die
steden. Swapfiets breidt daarom in Nederland uit naar negen nieuwe plaatsen in ‘t Gooi en op
de Utrechtse Heuvelrug. Vanaf deze week kunnen inwoners uit deze regio ook van het
fietsabonnement gebruik maken voor zorgeloos fietsvervoer naar school, werk of afspraken
buiten de deur. Swapfiets is daardoor beschikbaar in Hilversum, Bilthoven, Zeist, Baarn, Laren,
Naarden, Bussum, Soest, Blaricum en Huizen.
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Alle modellen van Swapfiets zijn beschikbaar voor inwoners van ‘t Gooi en de Utrechtse
Heuvelrug. In grote steden is de Power 7, het nieuwe model e-bike, al een populaire keuze voor
gezinnen of inwoners die langere afstanden af moeten leggen tussen kantoor, afspraken en
thuis. Ook biedt de Deluxe 7 uitkomst voor wie op zoek is naar een luxe fiets met zeven
versnellingen, hand- en terugtraprem en dubbel slot. Voor scholieren die op zoek zijn naar een
nieuwe omafiets is er uiteraard de Swapfiets Original.
Voor ‘t Gooi en de Utrechtse Heuvelrug geldt zoals gebruikelijk dat iedereen kan rekenen op
reparaties en onderhoud. Afspraken thuis of op locatie kun je bovendien makkelijk inplannen
via de app van Swapfiets. Ideaal voor mensen met een drukke levensstijl waarbij een bezoek aan
de fietsenmaker soms lang op zich laat wachten.
Marc van Pappelendam, Algemeen Directeur van Swapfiets, zegt: “Inwoners van ‘t Gooi en de
Utrechtse Heuvelrug komen dagelijks in steden als Amsterdam en Utrecht óf ze hebben er
eerder zelf gewoond. Hoe dan ook zijn ze bekend met ons aanbod en zagen we daardoor een
enorme vraag naar Swapfiets in de regio. We zijn erg blij dat we daarom deze uitbreiding
hebben gerealiseerd.”
Met de uitbreiding naar ‘t Gooi en de Utrechtse Heuvelrug is Swapfiets nu beschikbaar in meer
dan 50 steden in Nederland. Eerder dit jaar vierde Swapfiets nog de mijlpaal van 200.000
leden en de uitbreiding naar Milaan, Parijs en Londen.
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Over Swapfiets
Swapfiets is 's werelds eerste ‘bicycle as a service’ bedrijf. Opgericht in 2014 in Nederland,
groeide de scale-up snel uit tot een van de meest toonaangevende leveranciers van
micromobiliteit in Europa met in totaal meer dan 220.000 leden in Nederland, Duitsland,
België, Denemarken, Frankrijk en Italië.

Het concept van Swapfiets is vrij eenvoudig: voor een maandelijks vast bedrag hebben
Swapfiets-leden altijd een werkende fiets- of e-mobiliteitsoplossing. En zijn er onverhoopt
problemen, dan wordt de tweewieler binnen 48 uur gerepareerd of direct vervangen zonder
extra kosten. Swapfiets is in Nederlands beschikbaar in meer dan 50 steden.
Informatie en contact
Meer informatie en beeldmateriaal is beschikbaar in de Swapfiets Newsroom via
https://news.swapfiets.com.
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