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OVER

FOUNDER

ZustainaBox is de box met een missie. Zoveel mogelijk mensen

inspireren om vaker 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

duurzame, verrassende en aantrekkelijke manier als cadeau voor

werknemers en relaties van bedrijven. Zo inspireren wij elk jaar

10.000den mensen spontaan om te gaan kiezen voor Duurzaam. Voor

Anders. Voor Minder. En voor Natuurlijk. Onder ons motto: DAMN. It's

that easy.

Ze krijgen een box met toffe duurzame producten mét het verhaal. Zo

kunnen ze ook echt ruiken, voelen, zien en proeven hoe leuk duurzaam

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

ZustainaBox is een initiatief van Manon

van Leeuwen. Haar passie is laten zien

en ervaren 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.



DUURZAAM IS VOOR ONS

MISSIE & VISIE

ZustainaBox is de box met een missie: 

Zoveel mogelijk mensen inspireren vaker te kiezen voor duurzame

producten. Beter voor je lichaam en moeder aarde.

Puur

Plasticvrij, en

Plantaardig

Dit geldt voor zowel de verpakking als de

inhoud. De inhoud is gemaakt door

ondernemers met Power. Onze

ZustainaPartners, noemen wij ze. Samen

maken wij de wereld een stukje mooier.

“WE BELIEVE THAT EVERY SUSTAINABLE CHOICE MATTERS" 

“WE INSPIRE TO CHOOSE DIFFERENTLY IN EVERYDAY LIFE” 

ZustainaBox maakt het mooiste eco cadeau. Een feestelijk verpakte en

verrassende cadeaubox met aantrekkelijke eco producten met een verhaal.

Zo laten we de gelukkige ontvangers op een vrolijke manier kennis maken

met duurzame producten. Zo stimuleren we vaker Duurzaam, Anders,

Minder en Natuurlijk te kiezen. Onder het motto: Damn. It's that easy!



Wij willen met ZustainaBox de wereld een stukje mooier maken. Door

mensen te inspireren wat vaker duurzaam te gaan kiezen én door met

onze ZustainaFoundation Goede Doelen te steunen. 

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

besteden we elk jaar minimaal 10% van onze winst aan Goede Doelen

via onze Zustaina Foundation. 

De Zustaina Foundation verstrekt donaties aan NGO'sdie ecologische

en sociale uitdagingen aanpakken. Specifiek gericht op de ‘People &

Planet’ gedachte. 

Zo steunden we in 2022 o.a. Unicef, het WWF, Trees for all, Into the

Ocean Movement, House off animals en de Voedselbank.

“HEAL THE WORLD
MAKE IT A BETTER PLACE

FOR YOU AND FOR ME, AND THE ENTIRE HUMAN RACE" 

“WE INSPIRE TO CHOOSE DIFFERENTLY IN EVERYDAY LIFE” 

ZustainaFoundation

Michael Jackson - 1991 



GOEDE DOELEN 

WERELD NATUUR FONDS

TREES FOR ALL

UNICEF

We zijn productpartner van Trees for all. En planten jaarlijks

100den bomen. Ook zelf met de schop in onze hand op Green

Friday. Onze klanten kunnen een boom toevoegen aan hun

pakket. Dat kan al voor 5 euro per boom. 

Donatie 2022: 950 bomen

Met het doneren aan het Wereld natuurfonds zetten we ons in voor

bedreigde diersoorten en de natuur.

Donatie 2022: 2.500  euro

DE VOEDSELBANK

Wij zijn business partner van Unicef en steunen het Plastic

Recycling Bricks Project. Van plastic afval uit de ivoorkust worden

bakstenen gemaakt waar scholen voor worden gebouwd.

Donatie 2022: 5.000 euro: 0.5 schoolgebouw

We steunen de Voedselbank waar alleen maar vrijwilligers werken

en voedsel wordt geschonken. Om alle middelen (gebouwen,

materiaal) te kunnen bekostigen zijn donaties nodig.

Donatie 2022: 7.500 euro: 1.500 gezinnen een week eten

ZustainaFoundation

2022

OVERIGE GOEDE DOELEN
Donatie 2022 ZustainaFoundation: 4.000 euro. Totaal 2022: 25.000 euro



SUSTAINABILITY GOALS

www.ZustainaBox.nl

De Sustainable Development Goals (SDG’s), zijn zeventien doelen om van

de wereld een betere plek te maken in 2030. 

Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en

de klimaatcrisis. 

ZustainaBox wil haar bijdrage aan deze doelen leveren en heeft in haar

statuten staan dat zij mens en milieu centraal stelt bij alles wat ze doet.



ONZE SUSTAINABILITY GOALS

Duurzame productie en consumptie verlaagt de druk
op het milieu en grondstoffen.

De huidige situatie is onhoudbaar en daarom moeten
we “meer doen, met minder”. 

Wij inspireren je graag anders te gaan kiezen. 

De effecten van klimaatverandering vormen een
bedreiging voor mens en natuur.

We laten je zien dat het anders kan. Dat je heel
makkelijk kan kiezen voor duurzaam. Voor minder. En
voor beter. Puur noemen we dat.

Omdat elke duurzame keuze telt.

We helpen mee aan het beschermen, herstellen en
bevorderen van bossen door samen te werken met Trees
for all.

Al onze producten zijn plantaardig en niet getest op
dieren. 

Zeewater vormt het grootste ecosysteem ter wereld. 

Dat willen we zuiver en schoon houden. 

Al onze producten zijn daarom plasticvrij.

In onze strijd tegen plastic vervuiling, steunen we
Into The Ocean Movement en Unicef die scholen
bouwen in Afrika van Plastic Bricks gemaakt van
plastic uit de zee.

Bij alles wat we doen staan deze 4 centraal. 



WAT WIJ BIEDEN

(KERST) CADEAUBOXEN

PROMOTIE ARTIKELEN MET LOGO

DIGITAAL KEUZECONCEPT

Wij maken het hele jaar cadeauboxen door de leukste

plasticvrije en plantaardige producten uit te kiezen

voor je team. Wij zijn tenslotte het mooiste eco

cadeau.

Wij bieden een digitaal keuzeconcept aan in jouw

huisstijl. Zodat je medewerkers zelf hun pakket, cadeau

of goede doel kunnen kiezen.

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

waar je het hele jaar cadeaupakketten en promotie

artikelen kunt bestellen voor bijzondere momenten

zoals verjaardagen, trouwerijen en afscheid. 

Zijn je medewerkers trots op hun bedrijf?  Wij maken

samen met jou een selectie van duurzame, groene en

leuke promotie artikelen die je kan gebruiken voor de

onboarding, als relatiegeschenk, verjaardagscadeau of 

 ter ondersteuning van de workshop of teamdag.

We ontzorgen je graag. We stellen samen een mooi

verjaardagscadeau samen en sturen dit op de

verjaardag naar kantoor of huisadres van je collega. Jij

hoeft het hele jaar nergens meer over na te denken.

VERJAARDAGEN TEAM



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:

Door onszelf getest en gemaakt

door ondernemers met Power,

die samen met ons de wereld

een stukje mooier willen

maken.

Onze ZustainaPartners noemen

we die.



WHAT'S IN THE BOX?

ZUSTAINAPARTNERS

De producten in de box worden zorgvuldig door ons geselecteerd.

Wij helpen de groene ondernemer - onze ZustainaPartner - zo aan een

nieuwe doelgroep die hun product spontaan op de deurmat krijgt. En

het product kan zien, voelen, ruiken en (bij food) proeven.

We beloven sterke brand building omdat hun eco product naast andere

duurzame merken verpakt is in de box en zichtbaar is op social en onze

website.

We creëren waardevolle aandacht voor hun verhaal achter het product

door een 'Story Of' te schrijven op basis van een uitgebreid  interview

met de founder, onze ZustainaPartner. 

We geven hun product een plek in onze showroom en online webshop. 

100% Plasticvrij

Plantaardig en niet getest op

dieren

Puur en vrij van chemicaliën en

andere vervuilende stoffen.

Van een ondernemer met Power

Met aantoonbaar evenwicht in

People, Planet en Profit.

Gemaakt met Plezier waarbij

mens en milieu centraal staan.

De groene ondernemers noemen wij

onze ZustainaPartners. Al hun

producten die een plekje in onze box

kunnen krijgen, zijn:



GROENE ONDERNEMERS UIT DE BOX

www.ZustainaBox.nl

Elk product in de box heeft een mooi verhaal. The Story of, noemen
we dat. We luisteren naar de ondernemers en leggen hun verhaal
achter het product vast in een blog. De uitleg gaat altijd mee in de

box. Een greep uit onze ZustainaPartners:



WIJ REKENEN DE IMPACT VOOR JOU UIT

Klein van stuk - Groots van Impact

Www.zustainabox.nl

2.400 nespresso
cups gespaard

1.000 extra
grasplantjes in de

waddenzee
1.000 bomen

geplant

1.00 kilo groente
gered

3.000 plastic flessen
doucheschuim

bespaard

30.000
autokilometers

uitstoot bespaard
door losse thee te

drinken

1.000 gezinnen
laten zien dat er

toffe eco
alternatieven zijn

1.7 mio 
minder weg
werp rietjes



VERPAKKEN & VERZENDEN
Onze cadeauboxen worden ingepakt in ons eigen fulfilment center of in
samenwerking met de werkleerbedrijven in de omgeving. Zo helpen wij
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk. Door ook zelf in te
pakken met een studententeam houden wij de flexibiliteit ad hoc op te
kunnen schalen indien nodig.
 
Onze boxen worden standaard duurzaam verpakt in Kraft dozen met een
feestelijk opdruk van inkt op waterbasis. Als de klant inpakpapier wenst,
gebruiken we alleen duurzaam kraft papier.

Het opvulmateriaal in de box bestaat uit ons eigen circulair geshredderd
karton.

Alles wat we aangeleverd krijgen hergebruiken we. Plastic afval van
leveranciers scheiden we en brengen we weg.

Pallets met grote aantallen boxen worden ingewikkeld in bioplastic of
papier.



Wij gaan zuinig om met bomen. Inspiratieflyers voor in de

box of lieve kaartjes drukken wij op groeipapier, op papier

van olifantsgras of op papier van landbouwafval van

Paperwise.

WIJ RUNNEN EEN DUURZAME BEDRIJF
CO2 NEUTRAAL VERVOER

ONZE ZUSTAINABUS

GROEN BANKIEREN

Wij werken samen met DHL en BUDBEE. Bij DHL

kiezen we voor Groen Versturen met het Gogreen

Climate Neutral plan van DHL.

We hebben ook onze eigen 'tweede leven'-bus om

inkopen te doen en te bezorgen in de regio. De

kilometers compenseren we door bomen te planten bij

Trees for all.

Wij willen dat ons geld eerlijk geïnvesteerd wordt. Daarom

bankieren we bij Triodos, de groenste bank van Nederland. 

ONS DUURZAME PAPIER

ZustainaBox wordt gerund vanuit onze eigen loods in

Vierpolders. De loods is ‘van het gas af’. Al onze meubels en

planten zijn tweedehands of gemaakt van gerecycled

materiaal. We hebben gekozen voor een eco vloer en lunchen

vega.

ONZE LOODS ZONDER GAS

WERK- EN ONTWIKKELBEDRIJF
Wij werken samen met Voorne-Putten Werkt. Zij begeleiden

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar passend

werk. Mensen die ons helpen ZustainaBoxen inpakken.

https://www.voordewereldvanmorgen.nl/duurzame-blogs/waarom-wij-dol-zijn-op-olifantsgras
https://paperwise.eu/
https://zustainabox.nl/samenwerking-duurzame-pakketdienst-budbee/
https://www.dhlexpress.nl/nl/kennisbank/duurzaam/gogreen/groen-versturen
https://eerlijkegeldwijzer.nl/bankwijzer/


ONZE KWALITEIT 
PARTNER MVO

SKAL CERTIFICAAT

SOCIAL ENTERPRISE

We zijn partner van MVO. Aangesloten bij de beweging

van ondernemers voor de nieuwe economie. We streven

allemaal hetzelfde na: het zo snel mogelijk bereiken van

een economie die klimaatneutraal, circulair en inclusief

is, ook in de keten

Met ons Skal certificaat bewijzen we dat we onze

biologische producten op de juiste wijze verwerken,

verkopen en verpakken in de ZustainaBox.

BCORP  ASSESSMENT
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.

AVG PROOF SAMENWERKEN
Om de cadeauboxen bij de mensen thuis te krijgen is de

uitwisseling van persoonsgegevens noodzakelijk. Dat doen wij

op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier.

Conform wet- en regelgeving werken we iig samen met een

verwerkersovereenkomst.

Wij zijn een social enterprise. Als sociaal ondernemer

willen we koploper zijn in de beweging naar een nieuwe

(inclusieve, circulaire en armoedevrije) economie. Daarom

zijn we  lid van hét netwerk dat sociale ondernemingen in

Nederland verbindt en versterkt. 



DAMN, It’s that easy 

3.000 kg
Plastic afval 

bespaard

950 
Bomen
geplant 

64.000
Mensen

geïnspireerd

150.000
Producten
vervangen

€25.000
Zustaina

Foundation 

75
Groene 

ondernemers
gepromoot

47.125 Kg

CO2 Bespaard

Let’s make some impact

1.500
Gezinnen een
week voedsel

bank

0.5 fte
Arbeidsplaats

werk-leer
bedrijf 

Het mooiste eco cadeau

2022



B2B

Wij helpen bedrijven bij duurzaam geven en belonen. We

helpen ze zo hun teamleden te inspireren vaker duurzame

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

van ZustainaBox, geef je ze 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. 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 

GEEF & INSPIREER EN BOEI &BIND

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


www.ZustainaBox.nl

KLANTEN
Samen met onze klanten inspireerden we al  ruim 500.000 mensen om
te kiezen voor anders en voor beter. Met 1.2 miljoen producten van 100

groene ondernemers  in 240.000 boxen.



PERSONALISEREN
Duurzaam met eigen logo? Dat beiden wij ook. Wij laten duurzame geschenk

graag stralen. We customizen heel veel producten. De mooie slogan, purpose,

kernwaarden en logo van bedrijven kunnen we verwerken op veel van onze

duurzame producten.

We hebben een designer in huis of verwerken aangeleverde designs van de

klant

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

Waterflessen - Retulp of Retap

Zaadbommetjes - Blossombs

Waterfles van 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 mee denken 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. Inspireert een bedrijf zijn

medewerkers met een box? Dan trakteren wij hun 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


