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Swapfiets viert 5 jaar Amsterdam met mijlpaal
van 60.000 leden
In het kort:

Ruim 60.000 blauwe banden in Amsterdam en het einde is nog niet in zicht.

Succes in Nederlandse hoofdstad was onder meer blauwdruk voor Europese groei.

Verrassing voor Amsterdamse Swapfiets lid van het eerste uur met een Limited Edition

Swapfiets Power 7 e-Bike.

Amsterdam, 7 november 2022 - De blauwe voorbanden van Swapfiets zijn sinds de

lancering in de stad vijf jaar geleden niet meer weg te denken uit het

Amsterdamse straatbeeld. Swapfiets, in 2014 opgericht door drie Delftse

studenten, doet in 2017 haar intrede in Amsterdam en inmiddels telt het bedrijf

ruim 60.000 fietsende leden in de hoofdstad. Na de succesvolle groei in eigen land

van ‘s werelds eerste ‘bike as a service’ aanbieder, sloeg Swapfiets succesvol de

weg in van internationalisering. Inmiddels is de iconische blauwe voorband ook

volop aanwezig in steden als Berlijn, Parijs, Milaan en Londen. Om de mijlpaal in

Amsterdam te vieren, overhandigde Suzanne Berings, General Manager Swapfiets

Benelux een limited edition Power 7 e-Bike aan lid van het eerste uur: Tjibbe

Beerda.

⏲

https://news.swapfiets.com/


https://news.swapfiets.com/images/450016


Hoe Swapfiets steeds meer steden blauw kleurt

Swapfiets is bijna letterlijk vanuit de studiebanken opgericht door TU-Delft studenten Richard

Burger, Dirk de Bruijn en Martijn Obers. Na de start in Delft, moest het omslagpunt komen van

verdere groei in de rest van Nederland. Met de uitbreiding naar Amsterdam in 2017 werd een

gigantische stap gezet. Inmiddels is Swapfiets vijf jaar actief in Amsterdam, telt het bedrijf ruim

60.000 leden en drie winkels in de hoofdstad. Initieel was het fiets membership vooral populair

onder studenten. De afgelopen jaren is Swapfiets met haar doelgroep meegegroeid. Waar het

begon met de Original - een klassieke omafiets - bevat het aanbod inmiddels ook een ‘Deluxe’

fiets en twee type e-Bikes. Ook de gemiddelde leeftijd van de Amsterdamse Swapfiets gebruiker

illustreert de verschuiving in het ledenbestand. Inmiddels is de gemiddeld leeftijd van Swapfiets

leden in Amsterdam 30 jaar. 

Vanuit de missie een positieve bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in steden, zet Swapfiets

zich in voor een systeemverandering in de mobiliteitsindustrie. De populariteit van Swapfiets in

Amsterdam en de rest van Nederland, heeft ook de weg kunnen leiden van een groeiende

beweging Europese stedelingen die een fiets gebruiken in plaats van bezitten. De duurzame

impact van Swapfiets werd deze maand nog bevestigd met de gerenommeerde B Corp

certificering.

Limited Edition e-Bike

Afgelopen vrijdag vierde Swapfiets haar vijfjarige jubileum en groei in Amsterdam door de

Swapfiets van Tjibbe Beerda, lid van het eerste uur, te swappen voor een special edition Power 7

e-Bike. Tjibbe was de gelukkige winnaar na een door Swapfiets opgezette raffle. De elektrische

fiets, met uniek design van de van de Amsterdamse kunstenaar BUTTERFINGAZ (Dewy

Elsinga), is ontworpen voor de stad en past perfect bij de nieuwe levensfase en dagelijkse

commute van Tjibbe. 

Dewy Elsinga over haar ontwerp: “Deze fiets heb ik als Amsterdammer voor een andere

Amsterdammer gemaakt. In het design laat ik mijn favoriete plekken in de stad voorbij komen

zoals ik die zelf ervaar op de fiets. De vormen zijn daarnaast gebaseerd op de plattegrond van

de grachtengordel, gevels en het Amsterdamse bos.”
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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.

Suzanne Berings, General Manager Benelux bij Swapfiets: “Veel van onze leden van het eerste

uur zijn samen met ons de afgelopen jaren verder gegroeid. Waar wij volwassen zijn

geworden in ons aanbod met luxe stadsfietsen en e-Bikes, combineren zij inmiddels een

carrière met een druk sociaal leven in grote steden. Deze mijlpaal in Amsterdam illustreert

voor mij de fase waar we als bedrijf in zitten en is dus ook een moment om daarbij stil te

staan.”
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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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