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COVID-19 | Service Update

Swapfiets winkels in Nederland blijven open op afspraak.

Lees artikel 

Waar ben je naar op zoek?
Perskits Vind mediabestanden
Nieuwsarchief Doorzoek nieuws
Media vraag of verzoek? Contacteer media team
Over Leer ons beter kennen

Laatste nieuws

Doorzoek ons nieuws  

Alle thema's
Persberichten
Blogs

11 januari 2022
Blogs

6 redenen waarom fietsen je leefstijl, gezondheid en welzijn
verbetert
Denk jij dat je inmiddels alles wel weet over de invloed van fietsen op je leefstijl, gezondheid en welzijn?
Think again. Hier zijn 6 vrij onbekende feiten waardoor jij nóg enthousiaster ...

20 december 2021
Blogs

De duurzame cadeaugids van Swapfiets, 2021
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We willen de wereld aanmoedigen om bewuster in het leven te staan. Minder kopen en meer hergebruiken:
daar helpen we je graag bij. Om je inspiratie te geven, hebben we dit jaar een duurza...

13 september 2021
Blogs

We zitten vol energie.
Iedereen gaat ergens heen. Maar tegenwoordig willen we er allemaal sneller zijn. En makkelijker. En zonder
nog meer schade aan de planeet toe te brengen. De vraag naar e-bikes is nog nooi...

7 september 2021

Swapfiets introduceert Power 1
Een nieuwe e-bike die een boost moet geven aan de definitieve doorbraak van de elektrische fiets bij het
grote publiek in Europa

19 augustus 2021
Blogs

Iconische blauwe banden.. helemaal tot aan Senegal!
Swapfiets heeft een missie. En die missie gaat verder dan alleen onze eigen steden leefbaarder maken. Voor
ons volgende avontuur gaan we naar Senegal

7 juli 2021
Persberichten

Swapfiets met Vittoria op weg naar volledig circulaire banden
Swapfiets heeft als eerste bedrijf een abonnement op de Vittoria2GOservice.

Bekijk nieuwsarchief 

7 juli 2021
Persberichten

Swapfiets met Vittoria op weg naar volledig circulaire banden
Swapfiets heeft als eerste bedrijf een abonnement op de Vittoria2GOservice.

27 juni 2021
Persberichten

BREAKING RECORDS FOR SUPPORT
Dutch YouTubers ‘Tour de Tietema’ have found a unique way to cheer on their favourite rider in this year’s
Tour de France – and have broken a world record in the process.
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24 juni 2021
Persberichten

Swapfiets maakt entree in Tour de France
Vandaag presenteert Team Jumbo-Visma tijdens de ploegenpresentatie van Le Grand Départ officieel hun
fietsen met een blauwe voorband voor de Tour de France 2021.

14 april 2021
Persberichten

Een alliantie tegen plastic afval
Met hun missie om steden leefbaarder, schoner en groener te maken, slaat Swapfiets de handen ineen met
Dopper, het bedrijf dat herbruikbare flessen maakt met als doel wegwerpwaterflessen ...

29 maart 2021
Persberichten

‘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...

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...

Bekijk nieuwsarchief 

11 januari 2022
Blogs

6 redenen waarom fietsen je leefstijl, gezondheid en welzijn
verbetert
Denk jij dat je inmiddels alles wel weet over de invloed van fietsen op je leefstijl, gezondheid en welzijn?
Think again. Hier zijn 6 vrij onbekende feiten waardoor jij nóg enthousiaster ...

20 december 2021
Blogs

De duurzame cadeaugids van Swapfiets, 2021
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We willen de wereld aanmoedigen om bewuster in het leven te staan. Minder kopen en meer hergebruiken:
daar helpen we je graag bij. Om je inspiratie te geven, hebben we dit jaar een duurza...

13 september 2021
Blogs

We zitten vol energie.
Iedereen gaat ergens heen. Maar tegenwoordig willen we er allemaal sneller zijn. En makkelijker. En zonder
nog meer schade aan de planeet toe te brengen. De vraag naar e-bikes is nog nooi...

19 augustus 2021
Blogs

Iconische blauwe banden.. helemaal tot aan Senegal!
Swapfiets heeft een missie. En die missie gaat verder dan alleen onze eigen steden leefbaarder maken. Voor
ons volgende avontuur gaan we naar Senegal

16 juni 2021
Blogs

Swapfiets x TJV Q&A
We zijn met Team Jumbo-Visma samengekomen om te praten over wat hen drijft en inspireert, en om te
weten te komen wat hun favoriete fietsroutes zijn. Lees verder! 👉

25 mei 2021
Blogs

Blauwe wielen, groene ambities
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.

Bekijk nieuwsarchief 
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