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Introductie



Een groep super enthousiaste mensen met een enorme drive om de 
huidige en toekomstige stedelijke mobiliteitsuitdagingen op te lossen met 
groene eenvoudige oplossingen.

Opgericht in Kopenhagen in 2015, is Donkey Republic begonnen als een 
eenvoudig, elektronisch self-service fietsslot voor particulieren en is 
uitgegroeid tot een wereldwijd fietsdelingsplatform. 

Wat zeggen anderen?

★★★★★

Does exactly what we wanted from a bike app. Rent 2 bikes if needed. Lock the bikes while you visit 
somewhere or go for a coffee. Also, the bikes were easy to ride and very well maintained.
by Christopher

★★★★★
This is my fav app now! the support team is amazing! clean bikes and multiple places to drop off and 
pick ups.
by Yazid

★★★★★ 
cool
by attila

Wie zijn wij?



Waar zijn we nu?

Munich

Fietsen & eBikes
15,000+

Locaties
60+

Grote steden
12 

Steden met  500+ fietsen

Hamburg

Aarhus

Copenhagen

Andere locaties



Onze Donkeys

● Hoge kwaliteit stadsfiets geproduceerd in EU

● Tot 2.10 meter

● 3 versnellingen en anti-lek banden

● ISO 4210 standard

● GPS tracker

● AXA slot bluetooth connectie

● 4 jaar gemiddelde levensduur



Sinds het voorjaar 2019 opereren we in Utrecht. De stad heeft ons gekozen om als enige aanbieder deelfietsen aan te bieden. We 
werken met een hub centrisch systeem. 

Totaal aantal fietsen Nov ‘19: 479

Totaal aantal hubs: 531

Virtuele hubs zorgen voor dat de Donkeys correcter worden geplaatst en voor een natuurlijke spreiding. Afstand tussen hubs is 
maximaal 200 m. 

Onze Donkeys in Utrecht



Vind, boek en fiets - de stappen in de app

Open DR App Zoek voor een 
fiets

Selecteer het 
type fiets

Ontgrendel de 
fiets

Selecteer 
‘Just Ride’ of 
lidmaatschap

Kortingscode in 
voegen, kies 
betaal methode 
en diefstal 
verzekering

Vergrendelen 
zonder huur af 
te sluiten

Route naar 
dichtbijzijnste 
drop-off locatie

Huur afsluiten 
in drop-off 
locatie

Kosten en 
Beoordeling


