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De voordelen van een Swapfiets membership

We hebben een missie: steden leefbaarder maken. Onderweg hier naartoe hebben we de
mobiliteitsbranche wakker geschud. Nu doen we hetzelfde met ons membership - want member
zijn van Swapfiets betekent meer dan alleen het hebben van een kickass-fiets voor een vast
bedrag per maand. Je sluit je aan bij een groep gelijkgestemde individuen die willen bijdragen
aan een betere planeet, die kiezen voor producten met een goede impact op de wereld en die
onnodig afval tegen willen gaan.

Wat zit er bij een Swapfiets membership inbegrepen?
We zijn altijd op zoek naar nieuwe manieren om onze members te inspireren en te stimuleren
om op hun Swapfiets te stappen. Op dit moment krijgt elke Swapfiets member dan ook meer
dan een fiets van topkwaliteit. Members hebben ook:
- Gratis en onbeperkte reparaties, voor altijd;

- Service op locatie en directe toegang tot onze SwapDesk (de helden die onze Swappers naar je
toe brengen waar je ook bent, om je kapotte fiets te repareren of te swappen);
- Voorrang op upgrades op nieuwe fietsen, e-scooters of e-Kicks;
- De Swapfiets-app voor een snelle service bij een lekke band of kapot licht;
- Diefstalverzekering. Als iemand je fiets steelt, zorgen we ervoor dat je tegen een minimale
vergoeding binnen 2 dagen een nieuwe fiets krijgt;
- Kortingen als je vrienden uitnodigt (ka-ching! 🤑);
- Als eerste op de hoogte van member content & aanbiedingen;
- Toegang tot onze circulaire product aanbod.

Join the movement
Wij geloven in een betere toekomst. In meer leefbare steden en een gezondere planeet. En de
enige manier om de toekomst vooruit te helpen, is samen. Dus join the movement.
PSSSST – er komen nog meer geweldige nieuwe member voordelen aan, dus volg @swapfietsnl
en houd ook onze app in de gaten voor updates. Tot dan – ride on, legends! 🤘

https://www.instagram.com/swapfietsnl/

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 inmiddels meer
dan 220.000 leden in Nederland, Duitsland, België, Denemarken, Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk. In
het voorjaar van 2021 breidt Swapfiets uit naar Spanje (Barcelona), Oostenrijk (Wenen) en Lyon, Nantes,
Straatsburg en Toulouse (Frankrijk).
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 Nederland beschikbaar in meer dan 50 steden.
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