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Zwijmelen met Swapfiets: onze mooiste
liefdesverhalen
Bij Swapfiets zijn we ZOT van romantiek. Voor ons is Valentijsdag het beste excuus om de

meest romantische liefdesverhalen van onze collega's en members te delen. Afgezaagd?

Misschien. Worden we er blij van? Sowieso!

⏲
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Stoplichtrelatie
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We moeten deze blog natuurlijk beginnen met het verhaal van onze collega Hanna. Zij

ontmoette haar man toen ze rustig met haar fiets bij het stoplicht stond te wachten terwijl ze op

weg was naar vrienden. Een jongen stopte naast haar met zijn fiets en nodigde haar uit voor een

afterparty. Hij kwam net van een festival en was nog helemaal in een feeststemming. Natuurlijk

weet iedereen wel dat je nooit mee moet gaan met wildvreemden die je bij een stoplicht

tegenkomt, maar Hanna had er dit keer wel een goed gevoel over. Ze ging mee. En dat bleek een

goeie beslissing! Hoewel de afterparty niet zo bijzonder was, was hun liefde dat wel. Omdat hun

romance op de fiets begon, was het logisch dat hun bruiloftsgasten per fiets van locatie naar

locatie moesten worden vervoerd. En Hanna wist precies hoe ze dat het beste kon doen. Ze

regelde Swapfietsen voor al hun gasten, zodat ze in stijl konden fietsen. Kun je je voorstellen

wat een vrolijke optocht dat was? En Hanna en Rob leefden uiteraard nog lang en gelukkig...

superromantisch toch?

Liefde voor altijd
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De liefde van je leven verrassen met een doos bonbons? Hoewel we nooit nee zeggen tegen

chocola, moeten we toegeven dat het niet echt origineel is. Als je je grote liefde echt wilt

verrassen, doe dan zoals de jongen die vond dat zijn vriendin wel een nieuwe fiets kon

gebruiken. Ze had alleen nogal een geschiedenis met kapotte fietsen, dus hij moest iets beters

bedenken. Er was natuurlijk maar één goede oplossing: een Swapfiets membership. Toen het

Swapfietsteam van zijn plannen hoorde, vonden we het té leuk en grepen we onze kans om zijn

Rosa te verrassen met een Sinterklaasgedicht en een chocoladeletter. We zijn er zeker van dat

de liefde tussen Rosa en haar Swapfiets voor altijd zal blijven bestaan.
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Niet alle helden dragen een cape
Het verhaal van Thieu bewijst weer eens dat je een held niet altijd herkent aan zijn cape. Thieu

was aan het werk in een Swapfiets warehouse toen hij opkeek en een meisje met een rode fiets

de straat zag oversteken. Vreemd, dacht hij, want het warehouse lag niet bepaald in een ideale

buurt om te wandelen. Hij zag dat ze een lekke band had en liep naar het meisje toe om te

vragen of ze hulp nodig had met haar fiets. Ze antwoordde: "Je kunt waarschijnlijk niet zoveel

voor mij doen, want dit is een fiets van Swapfiets". Wist zij veel! Thieu repareerde ter plekke

haar voorband en smeerde meteen even haar ketting, zodat ze veilig en soepel naar huis kon

fietsen. Ze stuurde Thieu later nog een lief bedankkaartje. Helaas eindigde dit verhaal niet met

een bruiloft, maar het is wel een reminder dat het ook gewoon leuk is om een goede daad te

doen.
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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 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

Heb jij ook een lief(des) verhaal dat je graag met ons wilt delen? Stuur ons een DM

(https://www.instagram.com/swapfietsnl/) want we zijn dol op jullie verhalen!
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