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SWAPFIETS STUURT ALS B CORP NAAR
100% CIRCULAIRE FIETSEN
Leefbaarheid verbeteren in Europese steden, 100% circulaire
productlijn en klimaatneutraal in 2025

Amsterdam, 10 oktober 2022 - Swapfiets, 's werelds eerste ‘bike as a
service’ bedrijf en toonaangevende leverancier van micromobiliteit in
Europa, heeft de gerenommeerde B Corp certificering behaald. Vanuit de
missie een positieve bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in steden, zet
de scale-up zich in voor een systeemverandering in de mobiliteitsindustrie.
Swapfiets-leden maken deel uit van een groeiende beweging Europese
stedelingen die een fiets gebruiken in plaats van bezitten. Deze maand
treedt het bedrijf toe tot een netwerk van pionierende ondernemingen -
waaronder Patagonia, Tony’s Chocolonely en Fairphone - die hun business
inzetten als een force for good. Achter de schermen wordt al jaren hard
gewerkt aan een volledig circulaire productlijn, de Swapfiets Deluxe 7 is nu
voor 88% circulair. Ook werkt het bedrijf naar een klimaatneutrale
bedrijfsvoering in 2025 toe.
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Krachten bundelen met gelijkgestemde pioniers
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Recent onderzoek* wijst uit dat als iedereen in de wereld dagelijks net zo veel zou fietsen als in

Nederland, dat leidt tot 700 miljoen ton minder CO₂-uitstoot. Dat komt neer op 20 procent van

de huidige uitstoot van alle personenauto's wereldwijd. Met meer dan 280.000 leden in

Nederland, Duitsland, België, Denemarken, Frankrijk, Spanje, Oostenrijk, Italië en het

Verenigd Koninkrijk is Swapfiets vastberaden een positieve bijdrage te leveren aan de

leefbaarheid in steden. Toetreden tot het B Corp netwerk biedt nieuwe kansen voor

kennisdeling en krachtenbundeling met andere missiegedreven bedrijven. Richard Burger,

mede-oprichter en Sustainability Director bij Swapfiets: “Het zit in onze aard om de status quo

te bevragen. We geloven heilig in de transitie van een lineaire naar een circulaire economie met

een gesloten keten. De data afkomstig uit onze fietsreparaties zetten we slim in om duurzame

producten te ontwerpen en de levenscyclus van onze fietsen te verlengen. We zijn trots dat we

toetreden tot de B Corp gemeenschap en zien de certificering als extra belofte aan en

verantwoordelijkheid naar onze leden. Toen we Swapfiets in 2014 begonnen, hadden we een

disruptieve visie op de markt omdat we anders kijken naar bezit en slimmer willen omspringen

met schaarse grondstoffen. De ‘stop owning, start using’ boodschap staat nog steeds aan de

basis van alles wat we doen en is, in het licht van de klimaatcrisis en grondstoffenschaarste,

actueler dan ooit.” 

Onderweg naar 100% circulair en klimaatneutraal
Eerder dit jaar publiceerde Swapfiets een eerste Sustainability report met een samenvatting en

status van de impact-gedreven doelen. De lat ligt hoog met een 100% circulaire productlijn en

klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2025. Het team van Swapfiets kan allesbehalve

achteroverleunen nu het B Corp certificaat is toegekend. Impact maken op de vijf pijlers van B

Corp – bestuur, milieu, werknemers, klanten en gemeenschap – staat in de hele organisatie,

operatie en keten van Swapfiets voorop. Om een 100% circulaire productlijn te realiseren,

wordt geïnnoveerd op het gebied van hergebruik, reparatie en gerecyclede of biobased

materiaalsoorten. Een aantal fietsen zijn al 77-88% circulair. Daarnaast lopen verschillende

pilots en samenwerkingen om afval te reduceren en bedrijfskleding in de winkels te

verduurzamen. Burger: “Op basis van een onafhankelijke Life Cycle Assessment      en analyse

van onze data, algoritmes en machine learning, optimaliseren we onze impact waar mogelijk en

hebben we in kaart waar we harder aan moeten trekken. Niemand heeft gezegd dat het

makkelijk zou worden maar we zijn, net als andere bedrijven in het B Corp netwerk,

vastberaden onze ambitieuze doelen te halen. Hierbij stellen we ons kwetsbaar op, zijn

transparant over onze ambities en vertellen eerlijk over de uitdagingen die horen bij pionieren

in een complexe en snel veranderende wereld. 

https://sustainability.swapfiets.com/post/data-is-king
https://news.swapfiets.com/en-NL/214916-swapfiets-sustainability-report-2021


OVER SWAPFIETS

Over Swapfiets 
Swapfiets is 's werelds eerste ‘bike as a service’ bedrijf met een circulair businessmodel. 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 280.000 leden in Nederland, Duitsland, België, Denemarken, Frankrijk, Italië
en het Verenigd Koninkrijk. In het voorjaar van 2021 is Swapfiets ook gestart in Spanje (Barcelona), Oostenrijk
(Wenen) en Lyon, Straatsburg en Toulouse (Frankrijk). Swapfiets streeft naar meer leefbare Europese steden,
een 100% circulaire productlijn en wil in 2025 klimaatneutraal zijn. In oktober 2022 trad Swapfiets officieel toe tot
de B Corp gemeenschap om hun missie te verstevigen.

Impact vergroten | stop owning, start using
Swapfiets zit in de hoogste versnelling om business structureel in te zetten als een force for

good. Een greep uit voorbeelden hoe Swapfiets pioniert en de impact vergroot, kilometer voor

kilometer:

* Om de levensduur van de fietsbanden te verlengen is Swapfiets een unieke samenwerking

met Vittoria2Go gestart waarmee ze ‘banden als een service’ aanbieden om ‘zero rubber

waste' na te streven.

* De fietsen hebben meer positieve impact dan reguliere fietsen:

1. De Swapfiets Deluxe 7 fiets is 88% circulair.

2. De Swapfiets Deluxe 7 heeft een 35% kleinere klimaatimpact dan een reguliere fiets.

* Metaal heeft een hoge klimaatimpact. Daarom innoveert Swapfiets voor de 100% circulaire

productlijn met een nieuwe soort herwonnen plastic afkomstig uit gerecycled plastic. Hiermee

kunnen fietsonderdelen van metaal vervangen worden. Swapfiets experimenteert met

gerecyclede materiaalsoorten en slimmer circulair design voor o.a. fietszadels.

* Alle kantoren, winkels en loodsen van Swapfiets switchen naar Alle kantoren, winkels en

loodsen van Swapfiets switchen naar 100% hernieuwbare elektriciteit.

* Naast duurzame ambities levert Swapfiets een actieve bijdrage aan maatschappelijke

thema’s. Zo doneert Swapfiets ieder jaar 200 fietsen voor het ‘Bicycles for Education’

programma in Senegal, zodat Senegalese kinderen naar school kunnen fietsen en de drempel

naar educatie wordt verlaagd. Ook doneerden ze fietsen aan het Leger des Heils voor

Oekraïense vluchtelingen in Nederland.

- EINDE PERSBERICHT -

https://sustainability.swapfiets.com/post/plastic-fantastic-the-good-the-bad-and-the-ugly
https://sustainability.swapfiets.com/post/together-we-make-an-impact-the-road-to-climate-neutrality
https://sustainability.swapfiets.com/post/ride-to-thrive
https://koudum.nl/kinderfietsen-nodig-voor-oekraiense-vluchtelingen/


Het concept van Swapfiets is vrij eenvoudig: voor een vast bedrag per maand hebben Swapfiets-leden altijd een
werkende fiets. En zijn er onverhoopt problemen, dan wordt de fiets binnen 48 uur gerepareerd of direct
vervangen zonder extra kosten. Swapfiets is in Nederland beschikbaar in meer dan 50 plaatsen.
www.swapfiets.nl

Over B Corp 
De B Corp community bestaat momenteel uit meer dan 400.000 werknemers in meer dan 5.600 B Corps
verspreid over 80 landen en 155 branches. Deze bedrijven zetten hun business in as a force for good en worden
iedere drie jaar opnieuw gecertificeerd om deze B Corp status te behouden. Bedrijven doorlopen een streng
assessment waarin impact op vijf pijlers centraal staan: bestuur, milieu, werknemers, klanten en gemeenschap.
In totaal dien je minimaal 80 punten te halen om een B Corp te kunnen worden.

www.borcorporation.eu

Over B Lab 
Sinds de oprichting in 2006 is het Amerikaanse B Lab bezig om de wereldeconomie te veranderen. B Lab is een
non-profit netwerk dat de wereldwijde economie wil transformeren om het welzijn van alle mensen,
leefgemeenschappen en de planeet een belangrijke positie te geven. B Lab wil haar visie van een inclusieve,
rechtvaardige en regeneratieve economie stimuleren. Dat doet ze door organisaties die hun idealen steunen,
grondig te onderzoeken, veranderingen te laten doorvoeren en hen uiteindelijk het B Corp certificaat toe te
kennen.
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