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Don’t be square. Be circular.
Wij geloven in circulariteit en dit is waarom.

⏲

https://news.swapfiets.com/


Swapfiets heeft grote ambities. Niet alleen om onze members op een milieuvriendelijke manier

door de wereld te laten navigeren, om onze gezamelijke ecologische voetafdruk te verkleinen,

om het aantal auto's op de weg te verminderen of om ons lichaam in beweging te houden. We

willen mensen stimuleren om op een andere manier te denken en om te gaan met de aarde.

Namelijk door middel van circulariteit. Een korte opfriscursus. Voor ons betekent circulariteit

het ontwerpen en gebruiken van onderdelen die lang meegaan. We ontwerpen onze producten

zodat ze makkelijk te repareren zijn en uiteindelijk een nieuw leven krijgen bij iemand anders in

de Swapfiets community. Hierdoor wordt onnodig afval verminderd en de levenscyclus van alle

materialen wordt verbeterd. Het gebruik van duurzame materialen en productiemethoden om

de ecologische voetafdruk te verkleinen en de druk op onze planeet te verlichten is ook een

belangrijk onderdeel.

We zijn meer dan een product-as-a-service bedrijf. We zijn een beweging.
Wat begon als een slimme manier om in de stad te fietsen is uitgegroeid tot een bicycle-as-a-

service beweging die het model van gebruik- en hergebruik stimuleert. Waarom we het hier zo

vaak over hebben? Misschien heb je onze nieuwe campagne gezien die dit allemaal uitlegt. We

geloven dat deze planeet genoeg spullen heeft. We willen geen merk zijn dat voor onnodig afval

zorgt. Daarom zijn onze fietsen niet te koop. Dit is waarom we onze members willen

aanmoedigen om niet alleen member te worden van ons merk, maar van de beweging naar een

heel nieuwe manier van leven en het omgaan met de aarde.

Stop owning, start using.
We stimuleren circulariteit via onze memberships. Dit geeft je volledige toegang tot de beste, op

maat ontworpen fiets alsof hij van jou is. Omdat we onze fietsen zelf ontwerpen en produceren,

kunnen we ervoor zorgen dat er alleen onderdelen van de beste kwaliteit worden gebruikt. Van

ketting tot zadel. Dit betekent dat we bij elk proces in de productie vooroplopen. Hierdoor

weten we zeker dat het proces *echt* circulair is en niet alleen zo wordt genoemd.

Het beste gedeelte? We zorgen ook voor al het standaard gedoe rondom het bezitten van een

fiets. Met een gratis on-demand reparatieservice die helpt de levenscyclus van de onderdelen te

verlengen. Onze focus op circulariteit betekent dat je op ons kunt vertrouwen als het gaat om

fietsen van hoge kwaliteit. Het is in ons belang om jou in beweging te houden. Letterlijk. Als

jouw fiets aldoor kapot gaat, verspillen we onze eigen tijd en middelen om jou weer up en

running te krijgen! Onze fietsen zijn daarom bewust gemaakt om lang mee te gaan en we

gebruiken zoveel mogelijk duurzame materialen.



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 Barcelona (Spanje), Wenen (Oostenrijk),
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

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.” 
— Albert Einstein

We zijn nog maar net begonnen met het ontdekken van alle vreemde en
fantastische manieren om minder te bezitten en meer te gebruiken.
Er zijn gelukkig al golven van innovatie op dit gebied. Er zijn natuurlijk nog grotere en betere

ontwikkelingen nodig om echt een verschil te maken. Dit gaat niet van de ene op de andere dag

en bij Swapfiets zijn we er ook zeker nog niet. De overgang naar een circulaire economie vereist

een heel andere mentaliteit en een chutzpah om de status quo in twijfel te trekken.

Kijk een naar inspirerende en disruptieve pioniers zoals Signify, die de lightning industry

wakker schudden. Of pioniers op het gebied van technologie, zoals Fairphone. Ze ontwerpen

modulaire telefoons door middel van eerlijke arbeid en gerecyclede materialen.

Uiteindelijk is het onze ambitie om meer te zijn dan een bedrijf met de beste producten. We

willen ervoor zorgen dat de wereld zich vereningd om bewuster te leven en om te gaan met de

aarde. Dat doen we door onze members aan te moedigen een nieuwe denkwijze te omarmen -

een denkwijze die voorstander is van minder kopen en meer genieten.

Waar wacht je op? Doe mee.

http://news.swapfiets.com/
https://www.signify.com/global
https://www.signify.com/global/lighting-services/managed-services/circular-lighting
https://www.fairphone.com/nl/
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