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Het mooiste eco cadeau voor 
PUUR - PLASTICVRIJ - PLANTAARDIG

ECO VOUCHERS

DE DUURZAME CADEAUBON



CADEAUBONNEN
NATURE 'S GIFT

OH MY GOOD

WAAR CADEAUKAART

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.

Bij WAAR kom je voor een goed cadeau met een goed
verhaal. Je hebt de keuze uit een zeer gevarieerd
assortiment. De WAAR cadeaukaart is te gebruiken
online, maar ook in alle winkels verspreid door heel
Nederland. 

De cadeaukaart hoeft niet in 1 keer uitgegeven worden
en is onbeperkt geldig.  

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/


CADEAUBONNEN
SHOP LIKE YOU GIVE A DAMN
Wanneer je een cadeaukaart geeft, heeft de gelukkige
ontvanger de vrijheid om zelf het perfecte cadeau uit te
zoeken. 

En als je een cadeaubon van Shop Like You Give a Damn
geeft, ben je er zeker van dat het ook nog een vegan,
cruelty-free en duurzamer cadeau is.

Met GeefeenBoompje.nl wordt een oude traditie in ere
hersteld: het planten van een boom wanneer er een
belangrijke gebeurtenis in een mensenleven plaatsvindt.

Met deze bon geef je een boompje aan jezelf of iemand
anders bij het een geboorte, huwelijk of verjaardag.
Voor elke gelegenheid is er een boompje geselecteerd met
bijbehorende symboliek. 

CADEAUBON GEEF EEN BOOMPJE.NL

ZUSTAINABON
Zoek je een cadeaubon met mooie plasticvrije,
plantaardige en pure producten? We hebben al een bon
van 15 euro en voegen die ook graag toe aan de kertsbox
die je hebt uitgekozen. Of we pakken de bon lekker
kerstig en feestelijk in en sturen dit naar de medewerkers
thuis. Het meest flexibele duurzame kerstpakket voor
jouw werknemers.

Wist je dat planten een positieve invloed hebben op
productiviteit en creativiteit? Ook verbeteren ze de
concentratie, zorgen ze voor minder stress en zuiveren ze
de lucht. Dat klinkt bijna te mooi om waar te zijn, maar
honderden wetenschappelijke studies hebben bewezen
dat het toch echt zo is. Met Ogreen haal je binnen no time
de kracht van de natuur in huis.

O GREEN KAMERPLANTEN SET

https://www.ecomondo.nl/
https://www.ecomondo.nl/
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Zustaina BV

+31 6 40 41 90 97

Seggeweg 38-40

3237 MK Vierpolders

zakelijk@zustainabox.nl

www.ZustainaBox.nl


