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Goed zijn voor de planeet is niet alleen een
morele overtuiging – het is ook smart business.
Hoe we de beweging naar een betere toekomst leiden via
circulariteit.

Het is geen nieuws dat de wereld de verkeerde kant opgaat. Alles gaat snel: fast-fashion, fastnews, fastfood en fast-life. Gelukkig is er een oplossing. Of tenminste, het begin ervan. We
hebben het over circulariteit. En nee, het gaat niet over onze fietsbanden. Of, eh, eigenlijk wel.
Maar niet zoals je het voor je ziet. We leggen het even uit. Swapfiets heeft een missie, en dat is
steden leefbaarder maken. Voor ons betekent dit minder verkeersopstoppingen, meer
bewegingsvrijheid en gelukkigere, gezondere mensen. Onderdeel van deze missie is de oorlog
verklaren aan overbodig afval. Hoe? Via circulariteit. Appeltje eitje.

Circu... wat?
Circulariteit. Het is niet echt een sexy woord, maar het zorgt wél voor
stomende/zinderende/spannende veranderingen. Voor ons, voor jou, en voor de planeet. Kort
gezegd is circulariteit het maken en gebruiken van dingen die duurzaam zijn. Wij ontwerpen
onze producten om ervoor te zorgen dat ze zo lang mogelijk meegaan, en zorgen ervoor dat ze
makkelijk gerepareerd, hergebruikt en gerecycled kunnen worden. Maar het is meer dan dat.
Het gaat ook over gebruik maken van duurzame materialen en productiemethodes om onze
CO2-voetafdruk te verlagen, en onze belasting op deze mooie zwevende aardbol te verlagen. En,
eerlijk is eerlijk, het is ook smart business. We maken kwaliteitsfietsen die niet snel kapot gaan.
En zo besparen we onze gebruikers het gedoe van reparaties en ander ongemak dat komt kijken
bij het hebben van eens fiets. En ondertussen besparen we geld en tijd. Wat goed is voor jou, is
goed voor ons, en goed voor onze planeet. Een win, win, win. Wist jij dat dat bestond? Een van
onze oprichters, Richard, zegt het zo: “Tegenwoordig gaat het niet alleen om de positieve
impact van circulaire producten, maar beginnen bedrijven ook de echte economische waarde
van een circulair bedrijfsmodel in te te zien. Ik ben echt onder de indruk van deze ontwikkeling,
want dat betekent dat het cruciale omslagpunt dichtbij is."

Kijkend naar de toekomst
En zeker, we zijn de eersten die toegeven dat we er nog niet zijn, nog lang niet. We hebben nog
een lange weg te gaan en veel te leren. Maar we doen er alles aan om ons best te doen voor onze
gebruikers en onze planeet, terwijl we ons circulaire bedrijf blijven ontwikkelen. Wij richten
onze blik op grotere en betere dingen en daarom is ons streven om tegen 2025 een volledig
circulaire productlijn aan te bieden. We weten dat de weg naar een bedrijf met volledig
circulaire producten lang is (en geplaveid met mooie fietspaden!), maar we zijn
superenthousiast over de rit. Swapfiets is hier om een positieve impact te hebben. Één blauwe
voorband per keer.

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 sinds september
2020 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.
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 25 steden.
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