oude kleding verdient beter
het verhaal voor de consument

Je oude kleding
verdient beter.
En jĳ ook!
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Drop & Loop is de
eerste in Nederland
met een compleet
circulair
programma voor
textiel in ruil voor
klantkorting.

Drop
Lever je kleding in bĳ een
Drop & Loop punt en krĳg korting.

Loop
Je kleding krĳgt een tweede leven
door hergebruik of recycling.

Shop
Per inleverbeurt krĳg je korting op je
volgende aankoop of een andere beloning.
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Hoe kom jĳ van je oude kleding af?
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!
Er is nu 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.
Help mee om gedragen kleding duurzaam en circulair
te maken.

De kwaliteit van ingezameld textiel
gaat hard achteruit

Per jaar wordt in Nederland 150 miljoen
kilo kleding verbrand

Slechts 1/3 van ingezameld textiel wordt
hergebruikt of gerecycled
6
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Je oude kleding
inleveren wordt
simpel en leuk.

Inzamelautomaat

Inzamelbox

Drop

Lever je kleding in
en krĳg korting

Loop

Je kleding krĳgt een
tweede leven
Online
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Drop

Loop

Lever je kleding in en krĳg een beloning

Je kleding krĳgt een tweede leven

Zo werkt het: je doet je kleding thuis in een tas.
Die neem je mee naar één van de winkels waar
Drop & Loop staat, of je vraagt online een inzamelzak
aan bĳ een webshop die textielinzameling met
Drop & Loop aanbiedt. Per kilo of inleverbeurt krĳg
je korting op je volgende aankoop of een andere
beloning. En dat is leuk. Je korting of beloning krĳg
je bĳ de kassa.

Je ingeleverde kleding wordt naar een sorteercentrum
gebracht. Wat nog prima gedragen kan worden, krĳgt
een tweede leven. Van de rest wordt nieuw garen
gesponnen. Van dat garen worden stoﬀen gemaakt.
En die stoﬀen veranderen weer in nieuwe kleding of
andere duurzame producten. Met Drop & Loop draag
je bĳ aan het circulair maken van je kleding. Zo wordt
je voetafdruk op deze planeet weer een stukje kleiner.
En dat is een fĳn idee.

Je doet je kleding
in een tas

Ga naar een winkel
met Drop & Loop
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Krĳg korting op je
volgende aankoop

We halen de kleding
op en sorteren het

Bruikbare kleding
wordt hergebruikt
11

De rest van de kleding
wordt gerecycled

Van nieuwe
garen maken we
nieuwe stoﬀen
en producten.
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Duurzaam
denken en doen
wordt beloond
met korting op
nieuwe aankopen.
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Download de app:
makkelĳk, leuk, leerzaam
Met de Drop & Loop app kun je zien hoeveel kilo
kleding je hebt ingezameld en waar je een Drop &
Loop punt bĳ jou in de buurt kan vinden. Verder heeft
de app veel tips & tricks, een quiz en laat hĳ je zien
hoeveel je echt bĳdraagt aan een duurzamere wereld.
16
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een betere wereld
begint in je winkel
het verhaal voor de retailer

Oude kleding
verdient beter.
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Drop & Loop zorgt
voor een hogere
klantloyaliteit en
een omzetgroei,
terwĳl retailers er
amper extra werk
aan hebben.
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Een nieuwe service
Drop & Loop is een nieuwe service om kleding in te
zamelen en te sorteren voor hergebruik en recycling.
Het programma beloont klanten als ze hun gebruikte
textiel bĳ jou in de winkel of via je online webshop
inleveren. Zo draag je als retailer en producent bĳ
aan het circulair maken van gedragen kleding en
werk je zichtbaar mee aan het verduurzamen van
de textielindustrie. Drop & Loop helpt je duurzaam
ondernemen en zorgt voor een hogere klantloyaliteit
en een groei van je omzet.

23

Drie inzamelconcepten

Drop

Lever je kleding in
en krĳg korting

Loop

Je kleding krĳgt een
tweede leven
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Drop & Loop
inzamelautomaat

Drop & Loop
inzamelbox

Drop & Loop
online

Geautomatiseerde
textielinzamelautomaat

Verplaatsbare
textielinzamelbox

Online textielinzameling

Voor supermarkten,
warenhuizen, winkelcentra

Voor kleding- en
textielgerelateerde winkels

Materiaal: zwart staal,
zeefdruk en stekker

Materiaal: gerecycled hout,
vilt en zeefdruk

Afmetingen (L x B x H):
70 x 70 x 200 cm

Afmetingen (L x B x H):
55 x 55 x 130 cm

De inzamelzak wordt
meegestuurd met de
klantbestelling

Voor een vloeroppervlakte
groter dan 500 m2

Voor een vloeroppervlakte
kleiner dan 500 m2

De klant levert volle inzamelzak in bĳ logistieke partner

Voor retailers met een
online webshop
Je biedt een textielinzamelzak aan via je webshop
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We gaan je helpen met je
duurzaamheidsdoelstellingen

Nieuwe wetgeving 2024
Drop & Loop helpt retailers met het halen van de
duurzaamheidsdoelstellingen en met het voldoen aan
het Besluit Regeling voor Uitgebreide Producentenverantwoordelĳkheid 2024.
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Kleding wordt steeds korter gedragen. En de
inzameling van textiel kan nog veel beter. Van alle
gebruikte kleding belandt meer dan de helft bĳ
het afval. Daarnaast raakt 15% van de textiel in de
containers op straat vervuild en is onbruikbaar voor
recycling. Dat willen we veranderen. En dat moet
ook, want vanaf 2024 ben je als textielproducent
en retailer verantwoordelĳk voor de inzameling en
recycling van de producten die je aanbiedt. Er is voor
de hele retailbranche werk aan de winkel om die
duurzaamheidsdoelstelling te halen.
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We maken
textielrecycling
leuker en
makkelĳker voor
jou en je klant.
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Beter imago, hogere klantloyaliteit,
meer omzet
Drop & Loop wil textielrecycling leuker en
gemakkelĳker maken, voor jou en je klant. We doen
dat met een instore inzamelautomaat of inzamelbox,
een online inzamelconcept, een mobiele app en een
aantrekkelĳk beloningsprogramma. Zo maak je van
je winkel of webshop een dynamisch startpunt voor
de inzameling en het circulair maken van gebruikte
kleding. Je wĳst als merk je klanten de weg naar het
werken aan een duurzame wereld. Dat zorgt niet
alleen voor meer betrokken klanten in winkels en
webshops, maar ook voor een hogere klantloyaliteit
en meer omzet.
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We faciliteren het
totale proces van
kleding inzamelen,
sorteren,
herbestemmen
en recyclen.
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Alles geregeld, samen met
duurzame partners
Drop & Loop is een service waar je als retailer amper
omkĳken naar hebt. We werken bĳ de inzameling
en verwerking samen met duurzame partners en
we organiseren het totale proces. We verzorgen
niet alleen de installatie en het onderhoud in je
winkels, maar ook de logistiek, het sorteren, het
herbestemmen van bruikbare kleding en de recycling.
Want een deel van de ingezamelde kleding wordt
opnieuw verwerkt tot nieuwe garen, stoﬀen en
circulaire producten, die jĳ weer kunt verkopen in je
winkels.
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Hoe het werkt
Ophalen en logistiek
Drop & Loop faciliteert het totale proces van logistiek,
kledinginzameling, sorteren, herbestemmen en recyclen.
Zonder gedoe. Volle containers worden opgehaald en gaan
naar onze partner, die ze duurzaam verwerkt.

Instore installatie en onderhoud
We plaatsen de automaat of inzamelbox in je winkel of organiseren
textielinzameling via je webshop. Vanaf dat moment kun je de
inname van gebruikt textiel aanbieden als een duurzame vorm van
dienstverlening waar je zelf amper omkĳken naar hebt. Dankzĳ een
serviceabonnement zĳn we er altĳd bĳ storingen of problemen.

Sorteren, herbestemmen en recyclen
Bĳ Wolkat, onze toonaangevende partner voor circulair textiel,
wordt de kleding gesorteerd. Herbruikbare kleding krĳgt een
tweede leven. Het restant wordt gerecycled tot grondstoﬀen
voor circulaire producten.

Inzameling en beloningsprogramma
Je klanten nemen hun oude textiel mee naar je winkel of vragen een
inzamelzak aan bĳ jouw online webshop. Zo kunnen ze hun kleding
inleveren voor hergebruik of recycling. Per kilo of inleverbeurt
krĳgen ze korting of een beloning, of sparen ze voor duurzame
producten in je winkel.
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Nieuwe circulaire producten
Van gerecycled textiel worden nieuwe garen gesponnen.
Van die garen maken we stoﬀen. En die stoﬀen vormen de
basis voor nieuwe en duurzame producten, die we samen met
jou kunnen ontwikkelen. Zo dragen jĳ en je klanten zichtbaar
bĳ aan een duurzame kledingindustrie.
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Mobiele app voor data, spel en inzicht
Hoeveel kleding klanten hebben ingeleverd en waar
Drop & Loop punten zich bevinden, zien ze in de app.
Daarnaast zorgt de app voor bewustwording door
weetjes, tips en een quiz over duurzaamheid. De app
genereert waardevolle data en geeft retailers meer
inzicht in het gedrag van hun klant.
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Het gebruik van
de app genereert
waardevolle data,
die retailers meer
inzicht geven in
het gedrag van
hun klant.
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Carlĳn Oosthoek
+31 6 22 70 88 85
carlĳn@dropandloop.nl
Susan de Vries
+31 6 39 13 72 38
susan@dropandloop.nl
Kimberley van der Wal
+31 6 46 17 06 03
kimberley@dropandloop.nl
dropandloop.nl

volg ons op

