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Swapfiets wil in 2025 volledig circulaire fietsen op de weg

De Financial Times labelde Swapfiets recent nog als één van de 10 snelst groeiende Europese bedrijven van
2021. Het eerste ‘bicycle as a service’-bedrijf ter wereld koppelt nu ook duurzame ambities aan die groei.
Swapfiets streeft ernaar dat tegen 2025 alle fietsen met de iconische blauwe voorband volledig circulair zijn.
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De toekomst van Swapfiets
Onze missie is steden leefbaarder maken. Dit doen we door extra vaart te zetten achter het doel om in 2025
een volledig circulaire productlijn aan te kunnen bieden. Hoe? Dat leggen we je ...
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‘This bike is not for sale’ – Swapfiets legt uit waarom ze geen
fietsen verkopen
Waarom blijven we steeds maar meer spullen kopen om het vervolgens weer allemaal weg te gooien? Dit is
één van de vragen die centraal staat in de nieuwste pan-Europese campagne van Swapfi...

16 maart 2021
Persberichten

Swapfiets breidt verder uit in Europa
Op een missie om nog meer steden in Europa leefbaarder te maken voor iedereen, breidt Swapfiets verder
uit in Europa. Swapfiets is sinds deze maand actief in Barcelona en vanaf eind april...

9 maart 2021
Blogs

De voordelen van een Swapfiets membership
Swapfiets heeft een missie: steden leefbaarder maken. En onderweg hier naartoe, hebben we de
mobiliteitsbranche wakker geschud. Nu doen we hetzelfde met ons membership - want member zijn ...

17 februari 2021
Blogs

Hoe de kwaliteit van onze producten bijdraagt aan een betere
planeet
Swapfiets wil een betere toekomst bouwen voor iedereen. Daarom ontwerpen we producten met onderdelen
van hoge kwaliteit. Zo sta jij minder vaak met een lekke band langs de weg en hebben w...

29 januari 2021
Blogs

Goed zijn voor de planeet is niet alleen een morele overtuiging –
het is ook smart business.
Swapfiets heeft een missie, en dat is steden leefbaarder maken. Voor ons betekent dit minder
verkeersopstoppingen, meer bewegingsvrijheid en gelukkigere, gezondere mensen. Onderdeel van d...
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Waarom blijven we steeds maar meer spullen kopen om het vervolgens weer allemaal weg te gooien? Dit is
één van de vragen die centraal staat in de nieuwste pan-Europese campagne van Swapfi...

25 maart 2021
Persberichten

Swapfiets wil in 2025 volledig circulaire fietsen op de weg
De Financial Times labelde Swapfiets recent nog als één van de 10 snelst groeiende Europese bedrijven van
2021. Het eerste ‘bicycle as a service’-bedrijf ter wereld koppelt nu ook duurzam...

16 maart 2021
Persberichten

Swapfiets breidt verder uit in Europa
Op een missie om nog meer steden in Europa leefbaarder te maken voor iedereen, breidt Swapfiets verder
uit in Europa. Swapfiets is sinds deze maand actief in Barcelona en vanaf eind april...

18 januari 2021
Persberichten

Twee innovatieve Nederlandse merken, Team Jumbo-Visma en
Swapfiets, bundelen krachten om fietsen ...
Swapfiets en Team Jumbo-Visma gaan een samenwerking van drie jaar aan.

26 november 2020
Persberichten

Swapfiets nu ook beschikbaar in ‘t Gooi en Utrechtse Heuvelrug
Naast de populariteit van Swapfiets in grote steden in Europa, neemt de vraag naar de fiets met blauwe band
ook toe in de gebieden rondom die steden. Swapfiets breidt daarom in Nederland ...

20 november 2020
Persberichten

Swapfiets steunt zorgverleners in Nederland met tijdelijk gratis
abonnement
Om een bijdrage te leveren aan de hardwerkende mensen in de zorg en hen te ondersteunen, biedt
Swapfiets hulp aan door een gratis lidmaatschap aan te bieden van twee maanden.
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De toekomst van Swapfiets
Onze missie is steden leefbaarder maken. Dit doen we door extra vaart te zetten achter het doel om in 2025
een volledig circulaire productlijn aan te kunnen bieden. Hoe? Dat leggen we je ...

9 maart 2021
Blogs

De voordelen van een Swapfiets membership
Swapfiets heeft een missie: steden leefbaarder maken. En onderweg hier naartoe, hebben we de
mobiliteitsbranche wakker geschud. Nu doen we hetzelfde met ons membership - want member zijn ...

17 februari 2021
Blogs

Hoe de kwaliteit van onze producten bijdraagt aan een betere
planeet
Swapfiets wil een betere toekomst bouwen voor iedereen. Daarom ontwerpen we producten met onderdelen
van hoge kwaliteit. Zo sta jij minder vaak met een lekke band langs de weg en hebben w...

29 januari 2021
Blogs

Goed zijn voor de planeet is niet alleen een morele overtuiging –
het is ook smart business.
Swapfiets heeft een missie, en dat is steden leefbaarder maken. Voor ons betekent dit minder
verkeersopstoppingen, meer bewegingsvrijheid en gelukkigere, gezondere mensen. Onderdeel van d...

16 december 2020
Blogs

COVID-19 | Service Update
Swapfiets service beschikbaar ondanks lockdown Vanwege de nieuwe Corona maatregelen zijn de Swapfiets
Stores alleen toegankelijk voor reparatie, onderhoud en het inleveren van fietsen.

18 november 2020
Blogs

Achter de schermen - Hoe de nieuwe Power 7 e-Bike is ontworpen
Alles draait om sneller en verder gaan, met gemak en in stijl. Dat was ons doel voor de nieuwe Swapfiets e-
Bike met 7 versnellingen. Onze product manager, Luuk, vertelt over het ontwerppr...
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