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WAT WIJ BIEDEN
(KERST) CADEAUBOXEN

ZELF SAMENSTEL PAKKET

DIGITAAL KEUZECONCEPT

Wij maken cadeauboxen door de leukste plasticvrije

en plantaardige producten uit te kiezen voor je team.

Echte duurzame producten met een toffe look & feel

inclusief verrassende, inspirerende en verfrissende

verhalen.

Vanaf 1.000 boxen bieden wij het keuzeconcept aan.

Wil je dat je medewerkers zelf kunnen kiezen? Wij

maken samen met jou een selectie van duurzame,

groene en leuke kerstpakketten én losse cadeaus. Op

een digitaal platform in jouw huisstijl. Met de

mogelijkheid te doneren aan een goed doel of het

pakket weg te geven. Zo inspireer je medewerkers

andere keuzes te gaan maken.  

Vanaf 150 boxen of 5.000 euro kan je zelf

samenstellen. We hebben 100den producten in ons

assortiment. Deze producten zijn allemaal plasticvrij,

plantaardig en puur. Duurzame producten in elke

prijscategorie die terug te vinden zijn in de

Duurzame Producten Catalogus op de website.

INKOOP PORTAAL 24/7
We geven je graag toegang tot je eigen

inkoopportaal waar je het hele jaar cadeaupakketten

kunt bestellen voor bijzondere momenten zoals

verjaardagen, trouwerijen en afscheid. We kunnen

dit portaal ook vullen met je eigen duurzame

promotie artikelen met logo.



OVER

FOUNDER

ZustainaBox is de box met een missie. Zoveel mogelijk mensen

inspireren om duurzame keuzes te maken. Omdat elke stap telt

en we zo samen de wereld een beetje mooier kunnen maken.

Wij verpakken plasticvrije, plantaardige en pure producten op

een verrassende en aantrekkelijke manier als cadeau. Zo

inspireren wij mensen om andere, duurzame keuzes te gaan

maken.

Wij maken het mooiste eco cadeau met een boeiend verhaal.

En laten zien dat duurzaam kiezen, anders, beter en leuker is.

ZustainaBox is een initiatief van

Manon van Leeuwen. Haar missie is

laten zien dat duurzaam

consumeren anders, leuker en beter

is. Na het zien van een

confronterende docu en het

plotselinge verlies van haar zus,

gooide ze zelf het roer om. Ooit BMW

forens in mantelpak met Chaneltas,

nu vegan vintage shopper met een

NS Business kaart in haar rugzak.

Altijd op zoek naar de mooiste

duurzame producten met mooie

verhalen die ze verpakt in een

feestelijke ZUStainaBox met een

knipoog naar haar ZUS.



ZUSTAINA PROOF 

KERNWAARDEN

Krachtig. We inspireren en brengen energie. We durven te kiezen.

Aandachtig. We zijn zorgvuldig en hebben oog voor detail en voor jou.

Plezier. We lachen, zijn positief en werken samen als een familie.

Sustainable. Bij alles wat we doen zetten we mens en milieu centraal. 

Flexibel. We durven te veranderen als het nodig is en denken mee.

Bij alles wat we doen, laten we ons leiden door onze kernwaarden:

Puur

Plasticvrij, en

Plantaardig

Al onze producten zijn:

Gemaakt door ondernemers

met Power. Die samen met

ons de wereld een stukje

mooier willen maken.



KLANTEN

www.ZustainaBox.nl

Samen met onze klanten inspireerden we vorig jaar 45.000 mensen
om te kiezen voor anders en voor beter. Met 100.000 producten van

85 groene ondernemers  in 20.000 boxen.



ONS KERNTEAM

OLE VAAGS

IRIS BAKKER

ELISE VAN RHEE

Operations & Sales

Finance & Control

Account Management

Ole zorgt ervoor dat het door jou gekozen

pakket netjes, AVG-proof en op tijd door ons

fulfilment center wordt ingepakt en CO2-

neutraal verzonden.

Iris bewaakt de inkoop & fair pricing. Zij zorgt

ervoor dat onze leveranciers op tijd betaald

worden en onze klanten een duidelijke offerte en

invoice ontvangen.

Elise bewaakt samen met het accountteam de

deadlines vanaf het proces van bestellen tot aan

leveren.



ONZE KWALITEIT 

BCORP  ASSESSMENT

SKAL CERTIFICAAT

SUSTAINABILITY GOALS

Wij zijn klaar voor het Bcorp certificaat en hebben

het assessment positief afgesloten. Met dit

keurmerk beloven we dat we positief willen

bijdragen aan mens, milieu en maatschappij.

Met ons Skal certificaat bewijzen we dat we onze

biologische producten op de juiste wijze verwerken,

verkopen en verpakken in de ZustainaBox.

12: Duurzame productie en consumptie, met een efficiënt       

gebruik van grondstoffen,  

13: Aanpakken van de klimaatcrisis

14: Beschermen van maritieme ecosystemen

15: bescherming, herstel en duurzaam beheer van het

leven op het land in al zijn vormen

Onze doelstellingen zijn gebaseerd op de 4 SDG's:



WHY?
Wij willen jou ontzorgen en je team inspireren vaker duurzame

keuzes te maken. Door te kiezen voor het mooiste eco cadeau

van ZustainaBox, geef je niet alleen een mooi cadeau maar ook

een inspirerende boodschap. 

In de box zit daarom altijd een boxflyer met een korte uitleg

over de gekozen producten. Dat maakt de beleving compleet

en inspireert.

Om de groene gedachte levend te houden krijgt iedereen ook

een jaar lang gratis tot de ZustainaClub.

In de Box zit een code voor een

gratis ZustainaClub

Membership t.w.v. 49,95 per

jaar. Dat betekent:

Regelmatige inspiratie en eco

tips. 

Een gratis E-book over

duurzame keuzes maken.

Een kortingscode met altijd 20%

korting in de shop.

Gratis toegang tot onze

(online) cursussen over

duurzaam leven. 

ZUSTAINA CLUB 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fzustainabox.nl%2Fopties%2F&data=04%7C01%7CInfo%40f-fort.nl%7Ccb2c817ec4f24ae2558f08d9276bfc88%7Cdb90872baf0f411d91aae9135e69ff38%7C0%7C1%7C637584167031582700%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0&sdata=EhGDo%2F4HGcVmA%2BgGIgLkqwHEQ8xSRoLHQwwHtjpTVmE%3D&reserved=0


HET
KEUZECONCEPT

Een traditioneel duurzaam kerstpakket

Een cadeaubon naar keuze

Een kerstcadeau naar keuze

Keuze voor een Goed Doel of het weg geven van het gekozen

pakket aan een dierbare

Vanaf 1.000 medewerkers maken wij graag een Keuze Cadeau op

maat.

Elke medewerker kiest zijn eigen duurzame cadeau uit het door jou

samengestelde assortiment. Met een (online) giftcard krijgt de

medewerkers toegang tot een webshop in jouw huisstijl met de

keuze uit:

1.

2.

3.

4.

Samen  maken we een

keuze uit de

kerstpakketten,

kerstcadeaus, bonnen en

Goede Doelen.

Het portaal wordt

ingericht in jouw huisstijl

Medewerkers ontvangen

een inlogcode en gaan

kiezen

Wij sturen de cadeaus,

bonnen, of pakketten

naar huisadressen of

naar kantoor

It's that easy!

EIGEN PORTAAL



DIGITAAL KEUZECONCEPT
I. KERSTPAKKET

II. KERSTCADEAU

III. CADEAUBON

In het portaal kunnen collega's kiezen uit

meerdere pakketten die we samenstellen binnen

jouw budget. Pakketten met 100% duurzame

producten met een superleuke groene look & feel

inclusief verrassende en inspirerende verhalen.

Nature's Gift

Eco Mondo

O Green

Ohmygood

We werken samen met een aantal leveranciers van

duurzame cadeaubonnen:

We hebben heel veel verschillende duurzame

cadeau's geselecteerd die binnen jouw budget in

het portaal geplaatst kunnen worden. Elk cadeau

heeft een bijzonder duurzaam verhaal.

IV. GOEDE DOELEN
We werken samen met Trees for all, WWF, Just

Diggit en Into The Ocean Movement. Een eigen

Goed Doel van het bedrijf kan er aan worden

toegevoegd. 

In het portaal kan ook de mogelijkheid worden

ingericht het kerstpakket naar keuze weg te geven

aan een dierbare.



KERSTPAKKETTEN

Al onze producten zijn puur, plasticvrij en plantaardig. Gemaakt door lokale 
eco-helden. Hun verhaal gaat mee in de box. Geef groen en inspireer!

2022

Download onze inspiratiefolder met de top 10

Kom kijken
Bezoek onze showroom in Vierpolders en plan je afspraak online.

 

Voor elk budget
Alle kerstpakketten in  meerdere maten.

 

www.zustainabox.nl/duurzaam-kerstpakket voor al onze kerstpakketten.
XXL €59,95

L €39,95
M €24,95

XL €49,95



THE GOOD BOX

Laat de impact van jouw box door ons berekenen!

PUUR - PLASTICVRIJ - PLANTAARDIG

Www.zustainabox.nl

MET IMPACT

Zie volgende
pagina



4. Soep
In NL gooien we 50 kilo pp per
jaar weg. Per envelop wordt
100 gram minder groente
verspild.
Impact: 300 kilo groente
gered

8. Lemon-aid
Voor elk flesje gaat 5 cent naar
de Lemon-aid foundation voor
sociale projecten in Zuid-Afrika,
waar ze hun biologische en
Fairtrade ingrediënten kopen.
Impact: 150 euro gedoneerd

7. Marcel's green Soap
De bar vervangt drie plastic
flessen doucheschuim in de
badkamer.
Impact: 9.000  flessen plastic

6. Johnny Cashew
Johnney verpakt ook de
gebroken cashews en vaart ze
niet 12.000 km op en neer om te
laten pellen. Dit bespaart 48
gram CO2 per blikje. 
Impact:  CO2 van 21.600 plastic
tassen

13. Tumbler
Met je eigen koffiebeker bespaar je
100 wegwerpbekers. En Eneco nu
300.00. En Retulp doneert 1000x
inhoud aan schoon water in Afrika.
Impact: donatie 1.5 mio liter
drinkwater

11. We Love The Planet
Kaarsen in geredde
kokosnoten van soja ipv
parafine met 90% minder
roetuitstoot per kaars .
Impact: 3.000
kokosnootschillen gered

12. H!P Choco
Plantaardige melkchocolade.
50% minder impact per reep.
Is 80 gram ipv 190 gram.
Impact: CO2 van 12 kilo vlees

1.Trending TEA
De footprint van losse thee is
10x kleiner dan verpakte thee.
Impact per pakje = 7.5 kilo Co2 =
33 KM.
Impact: 99.000 auto kilometers

 

3. Lowlander Cool Earth
Per biertje een grasplantje in
de Waddenzee. Is 35% meer
CO2 opname dan een boom uit
het tropisch regenwoud.
Impact: 3.000 nieuwe plantjes

9. Kumasi Drinks
In Kumasi zit het sap van
cacao bonen dat normaal
weg wordt gegooid. Per
sapje worden 3 vruchten
gebruikt.
Impact: 9.000 vruchten
bespaard en 3.600 euro
meer naar de boer

10. Bamboe Straws
Bamboe rietjes vervangen
minimaal 10 jaar wegwerp
rietjes. Gemiddeld gebruikt
men 0.5 rietje pp per dag in
Europa.
Impact: 5.5 mio minder
wegwerp rietjes

5. Keukenrol
Voor elke keukenrol van
gerecycled papier wordt 1 liter
water bespaard en worden
toiletten in Afrika gebouwd.
Impact: 3.000 liter water
bespaard

2. Nucao Choco
Per reep wordt er een boom
geplant.
Impact: 3.000 bomen 

Impact bij 3.000 boxen

14. Magic Coffee
Geen gebruik van cups, pads en
filters. 30% van NL gebruikt 
4 cups per dag. In fles MG zitten
30 kopjes koffie.
Impact: afval van 7.200 cups
bespaard

15. Max's Mintjes in blikje
In de sociale werkplaats worden 
45 blikje pp per uur ingepakt.
Impact: 8.5 fijne werkdagen 

16. Bloom kerstkaart
Per kaart worden 3 bijen
gevoerd als 25% van de
zaadjes uitkomen.
Impact: 9.000 bijen gevoerd
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KLANTEN

www.ZustainaBox.nl

Samen met onze klanten inspireerden we vorig jaar 45.000 mensen
om te kiezen voor anders en voor beter. Met 100.000 producten van

85 groene ondernemers  in 20.000 boxen.



CADEAUBONNEN
NATURE 'S GIFT

OHMYGOOD

O GREEN GIFTCARD

Een mooi stukje natuur vind je heel dichtbij huis. Zijn we
in Nederland? Dat vergeet je tijdens deze belevenissen
van Nature’s Gift bijna! Van speuren naar bevers,
wandelen met gids tot snorkelen met snoeken en lopen
over het Wad. Ga samen met je vrienden of familie een
gezellig dagje uit in de natuur. 

Organisaties die door ohmygood gepresenteerd worden,
de Impactmakers, zijn sociale ondernemingen. Ze worden
allen gedreven door het maken van maatschappelijke
impact en niet door het maken van zoveel mogelijk winst.
Een paar voorbeelden zijn: Return to sender, Correctbook,
80days koffie, Tony’s Chocolonely, Bijenhotelkopen.nl, MUD
Jeans, Vanhulley en nog veel meer.

We hebben samenwerkingsafspraken gemaakt met ZustainaPartners
over duurzame cadeaubonnen in het keuzeconcept.

Met de Gift card van O Green kies je iets uit het planten
assortiment van Ogreen, die een gezonder leefklimaat
creëren. Waarin iedereen zich prettiger voelt, meer
creativiteit kan tonen en tot betere prestaties komt.

Met een Ogreen pakket haal je een dosis schone lucht én
hele hippe planten in huis. 

ECO MONDO
Ecomondo is een webshop met originele en nieuwe
milieuvriendelijke producten. Een shop voor ecodesign,
duurzame cadeaus, energiebesparende producten,
ecologische schoonmaakproducten, natuurlijke
verzorging en mooie accessoires voor in huis. 

https://ohmygood.nl/product/return-to-sender/
https://ohmygood.nl/product/correctbook/
https://ohmygood.nl/product/80days/
https://ohmygood.nl/product/tonys-chocolonely/
https://ohmygood.nl/product/bijenhotelkopen-nl/
https://ohmygood.nl/product/mud-jeans/
https://ohmygood.nl/product/vanhulley/
https://www.ecomondo.nl/


Onze kerstpakketten worden standaard duurzaam verpakt in Kraft dozen met een feestelijk
opdruk met of zonder eigen logo. Afhankelijk van de wens van de klant worden de boxen daarna
nog ingepakt in feestelijk cadeaupapier..

Het vulmateriaal in de box is kraft shredder of sizzle pack.

VERPAKKEN

OVERIGE VERPAKKINGEN 

Superwaste Bags

Dutch Design Dozen

Alle duurzame verpakkingen zijn
mogelijk. We werken onder andere

samen met Super Waste voor de
tassen en Dutch Design Brand voor

luxe dozen.



Wij steunen Just Digg It bij het mobiliseren en verbinden van

mensen wereldwijd om de natuur terug te brengen. Het doel is de

aarde afkoelen met de natuur.

GOEDE DOELEN 

WWF

TREES FOR ALL

JUST DIGGIT

We zijn productpartner van Trees for all. Wil je een

boom toevoegen aan het kerstpakket? Dat kan al voor

5 euro per boom. Met de bijdrage van jouw bedrijf is

dat zo maar een klein bos bomen.

Steun het WWF. Met het doneren aan het Wereld

natuurfonds laat je zien dat je om dier en milieu geeft.  Voor

3,25 per boom doe je ook al echt mee aan het Atlantische

Regenwoud Project. Met de waarde van jouw kerstpakket 

 plant je al snel 10 bomen.

Kies ervoor om een klein bedrag per box te doneren aan een goed doel

INTO THE OCEAN MOVEMENT

Wij steunen Just DiggIt bij het mobiliseren en

verbinden van mensen wereldwijd om de natuur terug

te brengen. Het doel is de aarde afkoelen met de

natuur.

ITOM organiseert events en zeilexpedities voor

educatieve doeleinden om zo iedereen te betrekken bij

het plastic probleem.



PERSONALISEREN
Duurzaam met je eigen logo? Dat kan. Laat je duurzame geschenk stralen.

We customizen heel veel producten. Alle producten uit ons assortiment zijn

plasticvrij, plantaardig, puur én persoonlijk

De mooie slogan, purpose, kernwaarden en logo van je bedrijf kunnen we

verwerken op veel van onze duurzame producten.

We helpen je graag bij het design of geven je de juiste specificaties voor het

ontwerp.

Kaarten - Bloom your message

KerstBox van gerecycled karton

Koffiebekers - Retulp

(Toilet)tassen - Boweevil

Bloeipotloden - Sprout

Kalender - Bloom your message

Notebook - Vibers

Notebook - Paper on the rocks

Bijenhotel - Baza Seeds

Vogelhuisje - Baza Seeds

Thermofles - Retulp

Zaadbommetjes - Blossombs

Waterfles - Retap

MET LOGO



MOEITE MET KIEZEN?

ONS ASSORTIMENT

ONZE SHOWROOM

Wil je graag ervaren met hoeveel liefde en zorg

wij de plasticvrije, plantaardige en pure

producten selecteren? Kom dan eens kijken in

onze showroom. Je bent van harte welkom

voor een kop koffie. 

WIJ HELPEN GRAAG

Geen box gevonden waar alles in zit wat jij wil

geven? Geen nood. Welkom bij onze online

duurzame producten catalogus met meer dan

250 producten. 

Ons team bestaat uit enthousiaste groene

breinen die graag meedenken de mooiste box

voor je samen te stellen. Schroom niet door te

blijven vragen tot we de perfecte box voor jou

hebben gemaakt.



LAST BUT NOT LEAST
Wij maken graag mooie duurzame boxen omdat we mensen willen

inspireren vaker duurzame keuzes te maken. 

Inspireren doen we ook door lezingen en workshops te geven aan

teams van onze klanten en relaties. Inspireer jij je medewerkers met

een box? Dan trakteren wij jouw team graag op een leuke lezing.

Manon is certified trainer van de
Verborgen Impact en klimaatcoach. 

We hebben als Westerse consument
veel meer impact dan we denken. Niet
alleen dagelijks binnenshuis of
wekelijks aan de pomp, maar juist aan
de andere kant van de wereld, bij het
maken en vervoeren van de dingen
die we dagelijks kopen. 

Dit boek laat zien hoe het zit.

Met een lezing of workshop over
verborgen impact laat Manon op een
positieve manier zien dat het verschil
maakt wat je doet en hoe je het meest
effectief (met vallen en opstaan) aan
de slag kunt gaan. 

Alleen samen maken we de wereld
een stukje mooier

DE VERBORGEN IMPACT 



CONTACT

Sam
en m

aken w
e de w

ereld een stukje m
ooier

Zustaina BV

+31 6 40 41 90 97

Seggeweg 38-40

3237 MK Vierpolders

zakelijk@zustainabox.nl

www.ZustainaBox.nl


