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Een bericht van Swapfiets.
Laatste update: 17-03-2020 om 17:00

Vanwege de uitbraak van het coronavirus (COVID-19) willen we je informeren

over de maatregelen die wij nemen om de veiligheid en gezondheid van jou en

onze medewerkers te waarborgen. Swapfiets blijft voor iedereen beschikbaar, er

kan dus nog steeds geswapt worden. Onze service zal in de komende tijd wel wat

aangepast zijn.

Veiligheid & gezondheid

Naast het volgen van de overheidsrichtlijnen, nemen wij extra hygiëne maatregelen om ieders

gezondheid te waarborgen:

We vermijden elk fysiek contact bij een reparatie of bij het verwisselen van je fiets.

Onze fietsen (met name zadel en stuur) worden extra gereinigd.

Extra schoonmaak-rondes in onze winkels.

We zullen geen koffie, thee of water aanbieden Werknemers met lichte verkoudheid, klachten

of symptomen blijven thuis.

Swapfiets blijft beschikbaar met best mogelijke service

Omdat fietsen een goede manier is en blijft om je te verplaatsen, blijft Swapfiets voor jou

beschikbaar. Via onze app, online en telefonisch zijn wij bereikbaar, zoals je van ons gewend

bent. Ook onze bekende service aan huis blijft verder lopen. Echter volgen we het advies van de

experts waardoor de openingstijden van onze winkels zijn aangepast. Check onze app voor de

aangepaste service tijden voor jouw winkel en de voertuigen in jouw stad.
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OVER SWAPFIETS

Swapfiets werd in 2014 opgericht door drie studenten in Delft. Tijdens hun studies viel het hen op dat de meeste
mensen rondreden op fietsen waar vanalles aan mankeerde. Om er wat aan te doen, lanceerden ze Swapfiets.

Swapfiets is ’s werelds eerste fietsabonnement. Het idee is simpel: we geven je een fiets die altijd werkt, en dat
voor een vast maandelijks bedrag. Fiets kapot? Dan herstelt of vervangt Swapfiets je fiets binnen de 24 uur.
Waar je wil, wanneer je wil. Topservice was nog nooit zo makkelijk.

We hebben een Swapfiets voor iedereen. De Swapfiets Deluxe 7 met zijn zeven versnellingen of de Swapfiets
Power 7. We hebben zelfs Swapfiets for Business, een fietsabonnement voor bedrijven.

Swapfiets stimuleert zo de overgang van een fiets bezitten naar een fiets gebruiken. Door circulair te denken,
zorgen we ervoor dat onze kwaliteitsfietsen een heel eind meegaan. Al onze fietsen en onderdelen worden zo
vaak en zo lang mogelijk hergebruikt. Je herkent een Swapfiets aan zijn iconische blauwe band. Op die manier
weet je altijd of een fiets deel uitmaakt van de Swapfiets familie.

Je vindt Swapfiets in Antwerpen, Brussel, Gent en Leuven.

Swapfiets heeft meer dan 175.000 gebruikers in meer dan 50 steden in België, Nederland, Duitsland en
Denemarken.

Wij doen ons uiterste best om jou de best mogelijke service te verlenen voor jouw Swapfiets-

abonnement. In de komende tijd kan dit wel iets langer duren dan je van ons gewend bent en

wij hopen dat je hiervoor begrip hebt. Via onze app kun je altijd de actuele service en

openingstijden vinden. In onze newsroom vind je altijd de laatste informatie rondom de

maatregelen.

Het zijn onwerkelijke tijden, maar Swapfiets zal zijn best doen om er voor jou te zijn.

Groet,

Swapfiets

https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_swapfiets
http://news.swapfiets.com/


Swapfiets

https://news.swapfiets.com/
http://news.swapfiets.com/nl-BE/

