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Rebels with a cause: de Double Denim Riders
fietsen voor een betere toekomst
Zoals je inmiddels wel weet, is Swapfiets een blijvertje.
Duurzaamheid is voor ons erg belangrijk, en gelukkig zijn we niet
de enige. We zijn allebei gek op blauw, en om het nog mooier te
maken: We hebben ook nog eens dezelfde waarden, doelen en
ambities als het iconische jeans merk Levi’s®.
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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 inmiddels meer
dan 250.000 leden in Nederland, Duitsland, België, Denemarken, Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk. In

Want Levi's® leeft volgens de mantra: Koop beter, draag langer. Net als wij, zijn ze altijd op

zoek naar manieren om hun merk te verbeteren. Levi's® ontwerpt haar denim met duurzame

materialen en biedt een reparatieservice in de Levi's® Tailor Shops. Dat is natuurlijk precies

ons ding. Je kunt onze fietsen niet kopen. Want wij geloven dat minder bezitten tot minder

overconsumptie leidt. En omdat we zo’n goede klik voelden, zijn we een samenwerking

aangegaan met Levi’s®. Twee werelden kwamen samen en daarom presenteren wij met trots -

tromgeroffel -.... de Double Denim Riders.

De Double Denim Riders zijn het gezicht van onze samenwerking. De riders zijn klaar om

Amsterdam en Berlijn te veroveren, volledig gekleed in Levi's® denim en uitgerust met een

Swapfiets. De riders zijn op een missie om het belang van duurzaamheid te verspreiden: kies

voor fietsen en kleding die zijn gemaakt om lang mee te gaan.

Ja, ze zien er cool uit, maar ze hebben meer in petto dan hun looks. Samen vormen we namelijk

een beweging. De Double Denim Riders delen een filosofie over betere en slimmere beslissingen

maken. Ze trappen hard om overmatige consumptie te verminderen. Maar bovenal willen ze

met je meerijden – voor een betere toekomst.

Klaar om op je fiets te springen, maar nog geen member? Doe mee met onze Double Denim

Riders op hun missie en ontvang een limited edition fietstas van upcycled denim, gemaakt door

vluchtelingen bij Bridge & Tunnel. Het is helemaal gevuld met extra fietscadeaus en een

reparatieset voor een spijkerbroek. Oh, en korting natuurlijk. Ga naar een Levi's®-shop,

besteed € 75 en krijg 1 maand korting op je Swapfiets membership. Als dat geen feestje is!

Meld je nu aan voor Swapfiets en krijg de eerste maand van je Swapfiets-membership van 3

maanden gratis. Dit betekent €42 korting op de Deluxe 7, en €110 korting op de Power 7. En om

het nog beter te maken, betaal je geen inschrijfkosten. Graag gedaan!

Samen fietsen – voor een betere toekomst.



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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