Van Kopenhagen naar Amsterdam: Donkey Republic, de komst
van het wereldwijde fietsdeelsysteem.
De Deense start-up Donkey Republic, richt zijn pijlen op dé fietshoofdstad van de
wereld, Amsterdam, voor de lancering van hun slimme fietshuur-concept.
Gebruikers kunnen vanaf nu 24 uur per dag fietsen huren vanaf verschillende locaties
in de stad, met behulp van de Donkey Republic-app.
Donkey Republic, de 24/7 fietsverhuurder heeft meer dan 300 fietsen in de stad
geplaatst. Amsterdammers of bezoekers van de stad kunnen met behulp van de
Donkey Republic-app, gemakkelijk fietsen huren vanaf verschillende locaties in en rond
de stad. Bijvoorbeeld in de buurt van musea, restaurants, metro stations of andere
uitgaansgelegenheden. Het huren van een fiets is simpel, je kunt de fietsen contactloos
van slot halen met je smartphone door middel van het door AXA ontwikkelde ‘smart
lock-systeem’.
Hoe werkt het:

Reserveer een fiets online
Zoek in de app naar een fiets bij
jou in de buurt

Open het slot met je telefoon
Met behulp van je smartphone
kun je de fiets van het slot
halen.

Vergeet de fiets niet op slot te
zetten als je hem even niet
gebruikt
Je kunt deze vervolgens weer
gemakkelijk openen door op
‘unlock’ te klikken

Flexibele huurperiode
Je kunt de fiets gemakkelijk nog
wat langer huren. Verlengen kan
in de app

Lever de fiets weer in
Doe dit op de locatie waar je
hem vandaan hebt zodat de
volgende er weer gebruik van

Klik op ‘end rental’ in de app
Zet de fiets goed op slot en klik op
‘end rental’ in de app.

kan maken.

Donkey directeur Erdem Ovacik is enthousiast over de mogelijkheden in Amsterdam.
“Met behulp de snelle technische ontwikkelingen maakt fietsverhuur op deze manier
een enorme stap vooruit. Ook zit je niet meer vast aan de openingstijden van een
verhuurder, de fietsen zijn elk moment van de dag te gebruiken.”
Met Donkey Republic kunnen gebruikers gemakkelijk en ten allen tijde een fiets
reserveren via de website www.donkey.bike of via de gratis app (iOS en Android). Met
behulp van de app is zie je snel waar een fiets bij jou in de buurt te vinden is. Tijdens
het fietsen kun je de periode verlengen als je wilt en aan het eind parkeer je de fiets
gewoon weer waar je hem vandaan hebt, simpel.
Donkey Republic werkt in elke stad samen met een locale partner. In Amsterdam is dit
Yellow Bike, al sinds 1990 de grootste aanbieder van fietstours.
Over Donkey Republic
Het Deense Donkey Republic is opgericht in 2015 door Erdem Ovacik, Rune Kokholm,
Alexander Frederiksen en Jens Frandsen. Ze richten zich op de verbetering van het
transport per fiets in de stad. In 2016 ontvingen ze een investering van 3,2 miljoen Euro
van het Deense Groei Fonds. Wereldwijd rijden er 2000 fietsen rond in 19 verschillende
landen. Sinds de lancering hebben al meer dan 20.000 mensen gebruik gemaakt van een
Donkey Bike. Voor meer informatie bezoekt u https://www.donkey.bike/
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