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Wij kiezen kwaliteit boven kwantiteit. Altijd.
Hoe de kwaliteit van onze producten bijdraagt aan een betere
planeet

Je kent het vast wel. Superdure sneakers gekocht die na twee zomers total loss zijn. Of een
smartphone met uitgebluste batterij die je na een jaar moet vervangen. De meeste producten
die we gebruiken, zijn ontworpen voor een korte levensduur. En dat komt omdat veel bedrijven
geloven in het ouderwetse idee dat je alleen geld kunt verdienen door veel producten te
verkopen van lage kwaliteit. En dat zet de reis naar een duurzamer leven in een lagere
versnelling.

“Tijdens mijn studie werktuigbouwkunde werd ik uitgedaagd om producten te
ontwerpen die dertig jaar meegingen. Dertig jaar! Er worden tegenwoordig nog
maar weinig spullen gemaakt die je zo lang kunt gebruiken zonder problemen.
Dat moet anders. Met onze innovatieve aanpak voor slimme,
toekomstbestendige mobiliteit in steden, geven we een nieuwe invulling aan
het idee hoe producten worden ontworpen.”
— Martijn, oprichter Swapfiets

Een betere toekomst voor iedereen
Toen we met Swapfiets begonnen, was ons doel duidelijk: een betere toekomst voor iedereen.
En ja, we weten echt wel dat veel bedrijven dit van de daken schreeuwen. Maar wij voegen daad
bij het woord door uitsluitend duurzame producten te ontwerpen die makkelijk zijn te
repareren, hergebruiken en recyclen.
We geven iedere fiets bijvoorbeeld een eigen paspoort. Zo kunnen we onze productieketen beter
in de gaten houden. We weten bijvoorbeeld precies waar het leer van onze zadels vandaan
komt. Of de kunststof voor de ventieldopjes. Het paspoort helpt ons ook om verspilling van
kostbare materialen tegen te gaan, en minder nieuwe onderdelen te produceren. Sinds we onze
Swapfiets Deluxe 7 volgens dit principe maken, gaat-ie twee keer minder vaak stuk dan z’n
voorganger.
Ons team van slimmeriken verbetert dit ontwerpproces continu. Zo garanderen we dat al onze
producten voldoen aan de hoogste standaarden. Voor onze members én de planeet. Omdat
innovatie altijd onderhevig is aan verandering, is er nooit een duidelijk eindpunt in zicht. Geen
probleem: zolang we fietsen maken, zullen we altijd de beste manier vinden om ons circulaire
ondernemerschap te vergroten.

Wij kiezen voor kwaliteit. Zo gaat jouw fiets niet snel kapot en verspillen wij
geen kostbare grondstoffen. Dan blijft er meer tijd en geld over voor leuke
dingen. Zoals milkshakes. Of bungeejumpen!

Iedereen weet dat fietsen goed is voor de planeet. Maar tegenwoordig gaat het niet alleen om
welk vervoersmiddel je kiest, maar ook de kwaliteit daarvan. Het zadel waar je op zit, de
trappers die je vooruithelpen. Onze belofte voor een betere toekomst begint en eindigt daarom
bij het maken van fietsen van hoogwaardige kwaliteit. Producten die niet zomaar stuk gaan.
Spullen waar je op kunt bouwen. Makkelijk gezegd, makkelijk gedaan. Lees hier meer over onze
keuze voor kwaliteit en circulair ondernemen.

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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