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Rebels with a cause: de Double Denim Riders
fietsen voor een betere toekomst
Zoals je inmiddels wel weet, is Swapfiets een blijvertje.
Duurzaamheid is voor ons erg belangrijk, en gelukkig zijn we niet
de enige. We zijn allebei gek op blauw, en om het nog mooier te
maken: We hebben ook nog eens dezelfde waarden, doelen en
ambities als het iconische jeans merk Levi’s®.
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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

Want Levi's® leeft volgens de mantra: Koop beter, draag langer. Net als wij, zijn ze altijd op

zoek naar manieren om hun merk te verbeteren. Levi's® ontwerpt haar denim met duurzame

materialen en biedt een reparatieservice in de Levi's® Tailor Shops. Dat is natuurlijk precies

ons ding. Je kunt onze fietsen niet kopen. Want wij geloven dat minder bezitten tot minder

overconsumptie leidt. En omdat we zo’n goede klik voelden, zijn we een samenwerking

aangegaan met Levi’s®. Twee werelden kwamen samen en daarom presenteren wij met trots -

tromgeroffel -.... de Double Denim Riders.

De Double Denim Riders zijn het gezicht van onze samenwerking. De riders zijn klaar om

Amsterdam en Berlijn te veroveren, volledig gekleed in Levi's® denim en uitgerust met een

Swapfiets. De riders zijn op een missie om het belang van duurzaamheid te verspreiden: kies

voor fietsen en kleding die zijn gemaakt om lang mee te gaan.

Ja, ze zien er cool uit, maar ze hebben meer in petto dan hun looks. Samen vormen we namelijk

een beweging. De Double Denim Riders delen een filosofie over betere en slimmere beslissingen

maken. Ze trappen hard om overmatige consumptie te verminderen. Maar bovenal willen ze

met je meerijden – voor een betere toekomst.

Klaar om op je fiets te springen, maar nog geen member? Doe mee met onze Double Denim

Riders op hun missie en ontvang een limited edition fietstas van upcycled denim, gemaakt door

vluchtelingen bij Bridge & Tunnel. Het is helemaal gevuld met extra fietscadeaus en een

reparatieset voor een spijkerbroek. Oh, en korting natuurlijk. Ga naar een Levi's®-shop,

besteed € 75 en krijg 1 maand korting op je Swapfiets membership. Als dat geen feestje is!

Meld je nu aan voor Swapfiets en krijg de eerste maand van je Swapfiets-membership van 3

maanden gratis. Dit betekent €42 korting op de Deluxe 7, en €110 korting op de Power 7. En om

het nog beter te maken, betaal je geen inschrijfkosten. Graag gedaan!

Samen fietsen – voor een betere toekomst.



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
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