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Swapfiets breidt uit naar Barcelona, Wenen en
Franse stadscentra
Nieuwe Swapfiets-CEO Marc de Vries: “Fietsabonnementen
dragen bij tot meer leefbare steden”
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Antwerpen/Amsterdam, 17 maart 2021 – Swapfiets, het fietsabonnement met de blauwe

voorband, kondigt een verdere Europese expansie aan. Swapfiets startte net in het Spaanse

Barcelona en eind april openen ook Swapfiets-stores in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen en de

Franse steden Lyon, Nantes, Straatsburg en Toulouse. Marc de Vries, net in het zadel als

Swapfiets-CEO, wil de visie van het bedrijf in de praktijk breed uitrollen: “We willen

samenwerken met steden die een serieuze mobiliteitsambitie hebben, stevig investeren in

fietsinfrastructuur en zo meer mensen uit de wagen willen krijgen. Hoe meer mensen we op de

fiets krijgen, hoe groener, leefbaarder en veiliger onze steden worden.”

Steden investeerden de afgelopen jaren sterk in fietsinfrastructuur. Door de Covid-19 pandemie

gooien micromobiliteitsoplossingen ook hoge ogen in heel Europa. Een tendens waar de

verdere expansie van Swapfiets op inhaakt. Wereldwijd staat de leefbaarheid in steden onder

druk door files en de bijbehorende luchtvervuiling. De oplossing ligt echter voor de hand: de

fiets is het meest duurzame en ecologische transportmiddel in grote steden. Geen wonder dat

het fietsabonnement van Swapfiets steeds populairder wordt, met vandaag bijna 220.000

abonnees in Europa.

Het van oorsprong Nederlandse Swapfiets werd in 2014 opgericht en profileert zich als het

allereerste ‘bicycle as a service’ bedrijf. De fietsen met de kenmerkende blauwe voorband

onderscheiden zich duidelijk van deel- of leaseformules. Een Swapfiets behoort namelijk

persoonlijk aan de gebruiker toe én komt met de garantie dat hij altijd werkt, voor een vast

bedrag per maand, service en reparaties binnen de 48 uur inbegrepen.

“We beseffen dat we alternatieven voor de wagen zo toegankelijk en makkelijk mogelijk moeten

maken. Dat is de enige manier om meer mensen uit hun auto te krijgen, en de mobiliteitsknoop

in onze steden te ontwarren,” zegt Thomas Schiltz, district manager Belgium van Swapfiets.

Daarom zet Swapfiets op Europees niveau ook steeds meer in op e-mobility producten, zonder

de focus op de fiets te verliezen. De e-Kick, een opvouwbare plooistep, helpt bij het overbruggen

van de eerste en de laatste kilometer(s) voor gebruikers van het openbaar vervoer. Daarnaast

beantwoordt de elektrische Power 7 Swapfiets aan de groeiende vraag naar e-bikes om langere

afstanden tussen stadskernen en de stadsrand te overbruggen. Tot slot wordt ook de e-Scoot,

een elektrische scooter ontwikkeld door NIU, stapsgewijs aan het Swapfiets-aanbod toegevoegd

in diverse steden. De Power 7 is al even in ons land beschikbaar, op de e-Scoot en de e-Kick is

het nog even wachten.

Nieuwe CEO heeft duidelijke ambities



Marc de Vries, die Swapfiets-mede oprichter Steven Uitentuis opvolgt aan het roer van de scale-

up, heeft alvast klare ambities: “We zijn erg blij te kunnen uitbreiden naar geweldige steden als

Barcelona en Wenen, waar meer en meer mensen voor de fiets kiezen. Steden kunnen veel

leefbaarder worden als mensen slimme micromobiliteitsoplossingen krijgen voorgeschoteld. Ik

wil zoveel mogelijk mensen op een Swapfiets krijgen, waaronder hopelijk ook flink wat nieuwe

abonnees uit  Spanje en Oostenrijk.”

De Vries deed ervaring op in bedrijven als Hyves, Twitter en Parkmobile.
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OVER SWAPFIETS

Swapfiets is het eerste fietsabonnement ter wereld. Opgericht in Nederland in 2014, werd de scale-up al snel
één van de leiders in micromobiliteit in Europa, met intussen meer dan 220.000 gebruikers in België, Nederland,
Denemarken, Duitsland, Italië, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. In de lente van 2021 zal Swapfiets
uitbreiden naar Spanje (Barcelona), Oostenrijk (Wenen), Lyon, Nantes, Straatsburg en Toulouse (Frankrijk). 
 
Het concept is eenvoudig: voor een vast bedrag per maand krijg je een altijd werkende fiets of een andere e-
mobility oplossing, helemaal voor jezelf. Je kan altijd op Swapfiets rekenen. Gaat er iets kapot? Je belt, mailt,
gaat langs in de winkel of plant een afspraak in via de Swapfiets-app. Swapfiets belooft je fiets of andere
tweewieler kosteloos te repareren of swappen tegen een werkend exemplaar, binnen de 48 uur.  
 
Swapfiets startte in 2018 in België en heeft vandaag bijna 13.000 abonnees in ons land, verspreid over
Antwerpen, Gent, Mechelen, Leuven en Brussel.  
Meer informatie en mediamateriaal vindt u op swapfietsbe.prezly.com. Extra info en visuals over Swapfiets in
andere Europese landen, vindt u op u op news.swapfiets.com
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