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Vier keer meer Belgen op e-bike van Swapfiets
Aantal Swapfiets-abonnees met e-bike verviervoudigd op jaar tijd

Antwerpen, 7 juni 2021 – De e-bikes van Swapfiets winnen aan populariteit. Op

een jaar tijd verviervoudigde het aantal Belgen op een e-bike van Swapfiets. In

juni 2020 waren dat er nog een goede 600, vandaag zijn het er meer dan 2.700:

meer dan vier keer zoveel.
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“OnzePower 7e-bike combineert twee gemakken. Het gemak van
een degelijke e-bike, die je zonder al te veel inspanning van punt A naar punt
B brengt, en het gemak van een fietsabonnement, dat je voor een vast
maandelijks bedrag een fiets bezorgt die je altijd ter beschikking hebt en die
altijd werkt”, zegt Thomas Schiltz, District Manager België van Swapfiets. 

De Power 7, de e-bike van Swapfiets, kwam net voor de zomer van 2020 op de markt. Op

dat moment was er, door de COVID-crisis, in heel wat Europese steden een opmerkelijke

toename van het aantal fietsers. Swapfiets wil meer mensen op de fiets krijgen om onze steden

leefbaarder te maken. De introductie van de nieuwe e-bike met de typische

blauwe voorband paste dan ook in die strategie. Een plan dat aanslaat, getuige de sterke

toename in e-bike-abonnees bij Swapfiets. 

De gemiddelde e-bike abonnee is dertig jaar oud. De e-bike is het populairst bij mannen: 80

procent van de Swapfiets-abonnees die elektrisch rijden, is een man. Maar ook heel wat

vrouwen zien de voordelen van een e-bike abonnement in. Zo ook

de Brusselse Kadri Soova (40). Zij rijdt sinds september op een e-bike van Swapfiets: 

“Het zijn simpelweg hele goede fietsen. De batterij gaat erg lang mee. En eens
je op een elektrische fiets gereden hebt, wil je niets anders meer - zeker op de
Brussels heuvels. Het is ook handig dat je de batterij eruit kan halen. Ik
heb geen plek om de fiets binnen in huis te zetten, maar maak hem voor ons
huis vast en laad de batterij binnen op “, zegt Soova. “Tot slot ben ik ook heel
tevreden over de klantenservice. Ik word er telkens instant blij van.”  

Een abonnement op een Power 7 kost 75 euro per maand, service en reparaties inbegrepen. De

Power 7 heeft een maximumsnelheid van 25 km/u en een actieradius van 145 kilometer.

Daardoor is hij ook geschikt voor langere afstanden, bijvoorbeeld voor mensen die in de

stadsrand wonen. De geïntegreerde batterij is bovendien uitneembaar – enkel met een sleutel –

waardoor opladen ook heel makkelijk thuis kan.  

https://swapfiets.be/ebike/


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

De e-bike van Swapfiets is in ons land beschikbaar in alle steden waar Swapfiets actief is:

Brussel, Antwerpen, Gent, Mechelen en Leuven. Naast een e-bike kan je bij Swapfiets ook een

abonnement nemen op een gewone fiets met 7 versnellingen (de Deluxe) of op een traditionele

‘omafiets’ met terugtrap- en handrem (de Original). Die laatste is momenteel enkel beschikbaar

in Leuven en Mechelen. 
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