
Zo verpakken wij! 

-Losse artikelen verpakken wij in gerecyclede dozen of nog schone dozen 

waarin wij onze artikelen ontvangen van de groothandel, ons moto is zo 

min mogelijk afval. U kunt dus een doos waar de naam van de 

groothandel/merk waar wij kopen van ons ontvangen. U kunt ons altijd 

herkennen aan de Ecodooz sticker (uiteraard plasticvrij!). Ook ons 

opvulmateriaal is gerecycled of biologisch afbreekbaar. 

-Voor de cadeaupakketjes gebruiken wij uiteraard alleen nieuwe 

materialen, doosjes of andere verpakkingen moeten gerecycled zijn en 

gerecycled kunnen worden. Indien wij of u kiest voor een andere soort 

verpakking moet deze ten allentijden herbruikbaar zijn zoals b.v. een 

plantenzak. Alle versiersels kunt u zelf weer gebruiken om een cadeau aan 

iemand anders te geven, zo gaat er niets verloren en hoeft u niets weg te 

gooien. 

-Soms zit er op een product toch een plastic plakbandje of klein plastic 

stukje, wij zullen de fabrikant hierop wijzen en willen zo samen het 

gebruik (ook van kleine plastic onderdelen) terug dringen.  

 

Waar staan wij voor! 

Ecodooz is voor ons een wens die uitkomt. Wij willen laten zien dat 

duurzaam leven niet moeilijk hoeft te zijn. Onze focus komt te liggen op 

het geven van een duurzaam en leuk cadeau! Wij hebben door onszelf 

samengestelde cadeaupakketten in de shop, maar u kunt ook zelf een 

cadeau samenstellen, dat wij dan met liefde voor u inpakken. 

Wij gaan voor zero waste, plasticvrij, recyclebaar en hergebruikt of 

herbruikbaar! Je vindt bij ons mooie producten van Nederlandse en 

buitenlandse bedrijven met dezelfde visie als ons.  

Belangrijk voor ons is dat deze bedrijven duurzaamheid, eerlijke arbeid en 

het terugdringen van plasticgebruik en schadelijke stoffen voorop stellen 

om zo onze en uw  footprint op het milieu zo klein mogelijk te houden. 

Per 1 oktober 2020 starten wij! Wij staan altijd klaar om nieuwe mooie en 

eerlijke producten toe te voegen aan ons assortiment. Dus heeft iets 

gezien of maakt u zelf een product dat bij ons past? Neem dan contact 

met ons op via email, info@ecodooz.nl. 

 


