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Blauwe wielen, groene ambities.
We gaan weer een stap verder in onze missie om steden
leefbaarder te maken. Hoe? Door te kiezen voor duurzame
energie op al onze locaties!
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Swapfiets werkt aan een betere toekomst, voor iedereen. Eerst vernieuwden we de manier

waarop we fietsen gebruiken. En nu nemen we de volgende stap om ons bedrijf duurzamer te

maken. Ons doel is om in 2021, 100% duurzame energiecontracten af te sluiten voor al onze

locaties (dus al onze kantoren, magazijnen, winkels, etc.) We know, het werd hoog tijd…

Hernieuwbare energiebronnen zorgen voor een schonere en groenere toekomst, wat eigenlijk

de hele reden is waarom we bestaan (no way!). Onze prachtige wereld verdient schone,

duurzame, groene energie. Net als ons legendarische team en onze superblauwe fietsen.

Relatiestatus: it's complicated



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

Op dit moment zijn we actief in 9 landen, 64 steden en hebben we meer dan 80 verschillende

locaties. En als het aan ons ligt, kiezen we altijd meteen voor groene energie. Maar we kunnen

niet overal kiezen. Op de locaties waar de voorzieningen al bestaan, moeten we wat harder

werken om onze verhuurders te overtuigen de overstap te maken. Op deze locaties weten we

niet waar de energie vandaan komt. Je begrijpt dat dit niet ons ideale energiebeleid is, maar het

is iets waar we het komende jaar al onze eigen (positieve en duurzame!) energie in gaan steken.

Als we duurzame energiecontracten op alle Swapfiets-locaties hebben, compenseren we

ongeveer 10% van onze totale uitstoot. Dat is veel, en de overgang naar 100% hernieuwbare

energie is dan ook echt de moeite waard. We zijn daarom vastbesloten om de omslag te maken.

Ook zijn we druk bezig om al onze Swapcars elektrisch te maken. Dit is een ander groot

onderdeel waarin hernieuwbare energie een nog grotere impact kan hebben – op ons merk én

de wereld. We zien dit in nabije toekomst gebeuren en kijken er 100% naar uit!
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