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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.

⏲
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1. Duurzame drinkfles
Elk jaar belandt er maar liefst 8 miljoen ton plastic in onze zeeën. Dit afval vergaat nooit. Het

breekt enkel af in kleinere stukjes. Ontmoet de herbuikbare drinkfles die wegwerpflessen

compleet nutteloos maakt. Je kan de flessen van Dopper in verschillende soorten materialen,

kleuren en modellen verkrijgen. Wat je stijl ook is, hoe je je water ook het liefste drinkt: er is

sowieso een Dopper voor jou!

2. Herbruikbaar bestek van bamboo
Is een van je vrienden een echte foodie? Help hem of haar z'n plastic afval voorgoed

verminderen in 2022 met deze strakke bestekset. Ook voor jou is dit cadeau een goede

herinnering om deze kerst voor minder afval te gaan. Kies voor herbruikbaar bestek, borden en

servetten wanneer je de hele familie uitnodigt voor je kerstetentje dit jaar. Bekijk Lauren

Singer's site trashisfortossers.com voor meer cadeau-ideeën, tips of tricks.

Waterfles met een Missie ~ Dopper ~ Dopper

Bamboo Cutlery

http://trashisfortossers.com/
https://dopper.com/nl
https://jungleculture.eco/collections/bamboo-cutlery


3. Upcyclede tech
Op zoek naar iets voor een technologiefanaat? Kies dit jaar niet voor een nieuw product, maar

ga eens voor een gerecycleerde en opgeknapte versie. Gerecycleerde tech heeft een kleinere

ecologische voetafdruk dan nieuwe producten en, afhankelijk van wat je koopt, ziet er net zo

nieuw uit als de echt nieuwe producten. Kijk eens op backmarket.com voor geweldige deals op

producten van Apple, Samsung en andere technologiemerken.

4. Kaarsen van bijenwas

le (super) marché du reconditionné
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Bespaar elektriciteit... steek gezellig een kaars aan! Breng wat licht tijdens deze donkere

winterdagen en geef je vrienden of familie een luxueuze kaars van bijenwas als kerstcadeau.

Deze kaarsen hebben een natuurlijke zoete honinggeur en gaan enorm lang mee - sommige

zelfs tot 12u lang!

5. Oversized hoodie gemaakt van natuurlijke vezels
De periode van kerst is de periode van knusheid. Help je geliefden het knus houden deze winter

dankzij een comfortable, oversized hoodie van het Australische duurzame kledingmerk

afends.com. Als je op zoek bent naar iets dat niet van de andere kant van de wereld moet

komen, kies dan voor een merk dichter bij huis. thepangaia.com, bijvoorbeeld, heeft producten

gemaakt van natuurlijke vezels en zet zich mee in voor onze planeet.

6. Mooie en duurzame juwelen
Juwelen die mooi zijn van binnen én van buiten? Yes, please! De juwelen van Stilnest worden

lokaal geproduceerd, zijn ontwerpen met een passie voor creativiteit en vakmanschap, en

gemaakt van gerecycleerde materialen. En het ziet er nog eens goed uit ook!

Beeswax candle

Unisex - Jumpers & Hoodies

stilnest, the modern jewelry maker.

https://bymolle.com/products/bijenwas-stompkaars
https://eu.afends.com/collections/unisex-jumpers-hoodies
https://en.stilnest.com/


7. Een Swapfiets membership!
Je had toch niet gedacht dat we dit niet op ons lijstje zouden zetten?! Geef je vrienden en

familie vrijheid en gemak cadeau (zonder de fossiele brandstoffen) dit jaar. Ons membership

gaat van eenvoudige fietsen tot complete en volwaardige e-Bikes voor de onverschrokken

fietsers onder ons. Er zijn iconische blauwe voorbanden voor iedereen en voor elk budget. Fiets

met ons mee!
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OVER SWAPFIETS

Swapfiets is het eerste fietsabonnement ter wereld. 
Opgericht in Nederland in 2014, werd de scale-up al snel één van de leiders in micromobiliteit in Europa, met
intussen meer dan 220.000 gebruikers in België, Nederland, Denemarken, Duitsland, Italië, Frankrijk en het
Verenigd Koninkrijk. In de lente van 2021 zal Swapfiets uitbreiden naar Barcelona (Spanje), Wenen (Oostenrijk),
Lyon, Nantes, Straatsburg en Toulouse (Frankrijk).

Het concept is eenvoudig: voor een vast bedrag per maand krijg je een altijd werkende fiets of een andere e-
mobility oplossing, helemaal voor jezelf. Je kan altijd op Swapfiets rekenen. Gaat er iets kapot? Je belt, mailt,
gaat langs in de winkel of plant een afspraak in via de Swapfiets-app. Swapfiets belooft je fiets of andere
tweewieler kosteloos te repareren of swappen tegen een werkend exemplaar, binnen de 48 uur.

Swapfiets startte in 2018 in België en heeft vandaag bijna 13.000 abonnees in ons land, verspreid over
Antwerpen, Gent, Mechelen, Leuven en Brussel.  
Meer informatie en mediamateriaal vindt u op swapfietsbe.prezly.com. Extra info en visuals over Swapfiets in
andere Europese landen, vindt u op u op news.swapfiets.com

Happy holidays!

Swapfiets
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