
 
 

 

Scapino geeft korting in ruil voor oude kleding 
 

Bij Scapino Arnhem (Kronenburgpassage 60, 6831 ER Arnhem) kunnen klanten voortaan oude kleding 
inleveren in de Drop & Loop automaat. In ruil krijgen ze 10% korting op een kledingstuk naar keuze.  
 

Meer dan de helft van kleding en textiel belandt nog steeds bij het afval. En een deel van de kleding 
in de textielcontainers op straat is vaak te vervuild om te recyclen. Op die manier wordt er in 
Nederland per jaar 150 miljoen kilo kleding verbrand. Dat moet anders! Drop & Loop is een nieuwe 
en betere manier om gebruikte kleding en textiel in te leveren. Dat is goed voor de wereld, want de 
meeste gedragen kledingstukken kunnen opnieuw gebruikt of gerecycled worden. Het is ook goed 
voor jou, want je houdt er geld aan over.  
 
“Drop & Loop is de eerste in Nederland met een compleet circulair programma voor textiel in ruil 
voor klantenkorting”, vertelt initiator Susan de Vries. “Een groot deel van gedragen kleding belandt 
nog steeds bij het afval. Met Drop & Loop spaar je het milieu, door kleding en schoenen een tweede 
kans te geven en bespaar je op je aankopen bij Scapino.” 
 
Hoe werkt het? 
 
Drop     Loop     Shop  
Lever je kleding in bij een  Je kleding krijgt een tweede  Per inleverbeurt krijg 
Drop & Loop punt bij jou in   leven door hergebruik of   je korting op je  
de buurt en krijg korting   recycling     volgende aankoop 
 
Almelo en Arnhem worden de eerste locaties van Scapino waar je oude kleding kan wegbrengen. 
Medeoprichter Carlijn Oosthoek vertelt daarover: “Op steeds meer plaatsen in Nederland komt een 
Drop & Loop inleverpunt. Zo dragen Scapino en hun klanten bij aan het circulair maken van gedragen 
kleding en wordt je voetafdruk op deze planeet weer een stukje kleiner. En dat is een fijn idee.” 
 
 
Noot voor de redactie. Niet voor publicatie. 
Voor meer informatie en toelichting kunt u contact opnemen met Carlijn Oosthoek: 
0622708885/carlijn@dropandloop.nl 


