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De duurzame cadeaugids van Swapfiets, 2021
Geef dit jaar duurzaamheid cadeau!
We willen de wereld aanmoedigen om bewuster in het leven te staan. Een beetje minder kopen
en wat meer hergebruiken: daar helpen we je graag bij. Om je inspiratie te geven, hebben we dit
jaar een duurzame cadeaugids samengesteld. Zo kan je niet alleen je familie en vrienden iets
geven voor kerst, maar ook onze planeet.

1. De duurzame drinkfles
Elk jaar belandt er maar liefst 8 miljoen ton plastic in onze oceanen. Dit afval vergaat nooit, het
breekt alleen af in kleinere stukjes. Wij presenteren de herbruikbare drinkfles die
wegwerpflessen werkloos maakt. De flessen van Dopper zijn verkrijgbaar in verschillende
materialen, kleuren en modellen. Wat je stijl ook is, hoe je je water ook het liefste drinkt: er is
altijd een Dopper voor jou!

Waterfles met een Missie ~ Dopper ~ Dopper

2. Herbruikbaar bestek van bamboe
Is een van je vrienden een echte foodie? Help hem of haar z'n plastic afval te verminderen in
2022 met deze hippe bestekset. Ook voor jou is dit een reminder om deze kerst voor minder
afval te gaan. Kies voor herbruikbaar bestek, borden en servetten bij jouw kerstfeestjes dit jaar.
Bekijk Lauren Singer's site trashisfortossers.com voor meer shopinspiratie, tips en tricks.

Bamboo Cutlery

3. Geüpcyclede tech
Op zoek naar een cadeau voor een technologiefanaat? Kies dit jaar eens niet voor een nieuw
product, maar ga voor een gerecyclede en opgeknapte versie. Gerecyclede tech heeft een
kleinere ecologische voetafdruk dan nieuwe producten en, afhankelijk van wat je koopt, lijkt
vaak net zo nieuw als nieuwe producten. Kijk eens naar Backmarket voor goede deals op
producten van Apple, Samsung en andere digitale merken.

de refurbished (super)markt

4. Kaarsen van bijenwas
Bespaar elektriciteit en steek gezellig een kaars aan! Breng wat licht tijdens deze donkere
winterdagen en geef je vrienden of familie een luxueuze kaars van bijenwas cadeau. Deze
kaarsen hebben een natuurlijke zoete honinggeur en gaan enorm lang mee - sommige zelfs tot
wel 12 uur lang!

Beeswax candle

5. Oversized hoodie van natuurlijke vezels
De periode van kerst is de periode van gezelligheid. Zorg dat jouw geliefden er warmpjes bij
zitten in een comfortabele, oversized hoodie van een duurzaam kledingmerk zoals het
Australische afends.com. Als je op zoek bent naar iets dat niet helemaal van de andere kant van
de wereld moet komen, kies je voor een merk dichter bij huis zoals thepangaia.com. Zij
verkopen producten gemaakt van natuurlijke vezels en zetten zich in voor onze planeet.

Unisex - Jumpers & Hoodies

6. Mooie en duurzame sieraden
Sieraden die mooi zijn van binnen én van buiten? Yes, please! De juwelen van Stilnest worden
lokaal geproduceerd van gerecycleerde materialen en zijn ontworpen met een passie voor
creativiteit en vakmanschap. Wij houden ervan!

stilnest, the modern jewelry maker.

7. Een Swapfiets membership
Dacht je echt dat deze niet op ons lijstje zou staan?! Geef je vrienden en familie vrijheid en
gemak cadeau dit jaar (zonder fossiele brandstoffen). Wij bieden memberships van eenvoudige
fietsen tot complete en volwaardige e-bikes voor de ervaren fietsers onder ons. Wij hebben
iconische blauwe voorbanden voor iedereen en voor elk budget. Fiets met ons mee!

Swapfiets

Happy holidays!

OVER SWAPFIETS

Swapfiets is 's werelds eerste ‘bicycle as a service’ bedrijf. Opgericht in 2014 in Nederland, groeide de scale-up
snel uit tot een van de meest toonaangevende leveranciers van micromobiliteit in Europa, met inmiddels meer
dan 250.000 leden in Nederland, Duitsland, België, Denemarken, Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk. In
het voorjaar van 2021 breidt Swapfiets uit naar Barcelona (Spanje), Wenen (Oostenrijk) en Lyon, Nantes,
Straatsburg en Toulouse (Frankrijk).

Het concept van Swapfiets is vrij eenvoudig: voor een maandelijks vast bedrag hebben Swapfiets-leden altijd
een werkende fiets. En zijn er onverhoopt problemen, dan wordt de tweewieler binnen 48 uur gerepareerd of
direct vervangen zonder extra kosten. Swapfiets is in Nederland beschikbaar in meer dan 50 steden.
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