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Beat the Bag vermindert het gebruik van plastic 
tasjes én geeft promotiemateriaal een tweede leven. 
Door reclamedoeken van en voor bedrijven te 
upcyclen tot herbruikbare tassen helpen we de 
circulaire economie in Nederland verder op weg. In 
sociale werkplaatsen wordt met veel liefde genaaid 
aan deze duurzame en kwalitatief hoogwaardige 
tassen, waarmee we voorzien in sociale en lokale 
werkgelegenheid. 

100% duurzaam, 100% sociaal en 100% lokaal.



De tas als symbool 
De tas is het symbool dat alle Beat the Bag doelen verbindt. Het is 
ons middel om mensen die het nodig hebben terug in de 
maatschappij te helpen en anderzijds het milieu te ontlasten door 
een alternatief te bieden voor plastic zakjes en het weggooien van 
reclamedoek. Wij streven er naar om overal ter wereld waardeloos 
geworden doek weer waarde te geven en zo werkgelegenheid te 
creëren met onze Beat the Bag projecten.  

In deze catalogus presenteren wij de mogelijkheden die Beat the Bag u te 
bieden heeft

‘Beat the Bag’ werkt aan het ‘verslaan van de plastic tas’. We 
weten allemaal hoe schadelijk de rondzwervende plastic zakjes 
zijn die ons land en water vervuilen. Met de herbruikbare tassen 
van Beat the Bag moedigen we mensen aan duurzame tassen te 
gebruiken in plaats van eenmalig ‘wegwerp’-plastic. 
  

Beat the Bag bestrijdt niet alleen het gebruik van ‘wegwerp’-
plastic, we helpen ook om reeds ontstaan afval nieuw leven te 
geven. Promotiedoek heeft vaak maar een kort leven (bij 
evenementen wordt de aankleding soms na enkele uren alweer 
weggegooid!). Recycle mogelijkheden voor dit doek zijn er 
nauwelijks. Daarom biedt Beat the Bag opties voor hergebruik 
van dit hoogwaardige materiaal.  

De productie van de tassen wordt gedaan door mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. Zo creëert Beat the Bag 
werkgelegenheid voor mensen die graag (weer) een actieve rol 
willen spelen in de maatschappij. 

Doelen van Beat the Bag: 3 vliegen  in 1 klap

LET’S BEAT THE BAG



HOE WERKT HET?

HEEFT U RESTMATERIAAL?  
en / of  

BENT U OPZOEK NAAR TASSEN?

GEEN restmateriaal 
WEL tassen

Wij kunnen uw restmateriaal 
( o u d e b a n n e r s , v l a g g e n , 
spandoeken, steigerdoeken 
etc.) een tweede leven geven in 
de vorm van tassen of hoezen, 
die binnen uw organisatie weer 
kunnen worden ingezet. 
Het tasmodel dat we kunnen 
maken hangt af van het soort 
materiaal dat u heeft. De 
modellen vind u op de volgende 
pagina. Het aantal tassen hangt 
af van de hoeveelheid materiaal. 
Er is ca. 1 m2 doek nodig per tas. 

U kunt in overleg bij ons ook 
doek inleveren zonder zelf 
producten terug af te nemen. 
Wij vragen hiervoor €0,50 tot 
€1,- per m2 aangeleverd doek 
(afhankelijk van de situatie). Zo 
zijn de basiskosten voor de 
verdere verwerking van het 
doek gedekt en kunnen wij de 
o m z e t t i n g e r v a n 
garanderen.  Het is mogelijk 
hiervoor een ‘certificaat van 
hergebruik’ te ontvangen.  

Als u geen eigen materiaal heeft, 
k u n n e n w i j h e t d o o r o n s 
ingezamelde materiaal gebruiken 
voor uw tassen of hoezen. 
Hierbij heeft u keuze uit de 
modellen zoals vermeld op de 
volgende pagina en ook alle 
personaliseer-opties zijn mogelijk 
bij de tassen die gemaakt worden 
met het door ons verzamelde 
materiaal. 

WEL restmateriaal 
WEL tassen

WEL restmateriaal 
GEEN tassen



ASSORTIMENT - Tassen standaard

Shopper standaard 
Verkrijgbaar met kleur of zwart/wit

Shopper klein 
Verkrijgbaar in kleur of zwart/wit

Congrestas Vouwtas

Weekendtas Deluxe shopperRugtas



ASSORTIMENT - Tassen specials

Pleurt Op ShopperMolenShopper

Have We Met Before 
Draagtas Goed Bezig Vouwtas

Goed Bezig Shopper



ASSORTIMENT - Overige producten

Laptopsleeves 
Verkrijgbaar in diverse uitvoeringen

Tabletsleeves

Keukenschort



EIGEN RESTDOEK VERWERKEN

Niet elk materiaal is geschikt voor elk tasmodel. Op deze pagina geven wij een indicatie welke 
soort doeken over het algemeen geschikt zijn voor welke soort producten.  Daarnaast staat hier 
ook een indicatie van de hoeveelheid doek er nodig is per product, zo kan de totale oplage 
producten bij benadering bepaald worden.  

LET OP: Dit is een indicatie, de exacte hoeveelheid wordt pas bekend tijdens de productie. De 
exacte oplage is afhankelijk van de kwaliteit van het doek (soms zijn stukken doek te 
beschadigd/vies om te verwerken) en de precieze afmeting van het doek (we proberen altijd zo 
efficiënt mogelijk het doek te snijden, zodat er zo min mogelijk snijresten overblijven). 

Product
Geschikte materialen voor dit 

product
Indicatie m2 doek 
nodig per product

Rugtas Vlaggendoek 1 m2

Vouwtas Vlaggendoek, etalagedoek 1 m2

Congrestas Etalagedoek 1 m2

Shopper Zeildoek, meshdoek 1 m2

Shopper klein Zeildoek, meshdoek 0,70 m2

Deluxe Meshdoek 1,50 m2

Weekendtas Zeildoek 2,5 m2

Laptop sleeve Zeildoek, meshdoek, meubelstof 0,50 m2

Tablet sleeve Zeildoek, meshdoek, meubelstof 0,50 m2

Keukenschort Etalagedoek 1,50 m2

Toelichting materialen

Zeildoek 
Een veelvoorkomende toepassing van zeildoek is al 
spandoek in zowel de binnen- als buitenruimte.  
Andere benamingen: PVC-doek, bisonyl-doek of frontlit-
doek.  

Meshdoek 
Meshdoek wordt veelal gebruikt als bouwhekdoek 
voor in de buitenruimte, dit doek heeft kleine gaatjes 
en daardoor goede winddoorlatendheid. 
Andere benamingen: gaasdoek, winddoek 

Vlaggendoek 
Zoals de naam al zegt is dit doek veelal toegepast voor 
vlaggen, wordt gebruikt in de binnen- en buitenruimte.  

Etalagedoek 
Etalagedoek wordt gebruikt voor  decoratieve 
toepassing, bijvoorbeeld voor de aankleding van 
evenementen en winkels. Dit doek is dikker dan 
vlaggendoek, maar heeft een fijnen structuur en is 
goed opvouwbaar.  
Andere benamingen: Decotex 

Meubelstof 
Meubelstof wordt gebruikt voor de bekleding van 
meubilair, zoals de zitting van bureaustoelen. Dit is een 
zachte en flexibele stof.  

Heeft u een ander soort doek of twijfelt u van welk 
materiaal uw doek is? Neem gerust contact met ons 
op en we bespreken de mogelijkheden.



PERSONALISATIE OPTIES

OPDRUK

Fullcolour op wit doek 
Zeildoek shopper (voorbeelden)

Standaard infokaartje (voor & achter)

Gepersonaliseerde infokaartjes (voorbeelden)

Plaatsing buitenzijde 
(standaard)

Plaatsing binnenzijde 
(optioneel)

Have We Met Before Goed Bezig

Het is mogelijk om een opdruk op uw tas te 
plaatsen. Dit is een opdruk in 1 kleur  

van maximaal A4-formaat. U kunt kiezen uit een 
van onze standaard opdrukken of uw eigen 

ontwerp laten maken.

In het geval van een shopper kunnen wij een 
zijkant produceren met een opdruk op 

restmateriaal.

INFORMATIEKAARTJE
Het Beat the Bag informatiekaartje, met het 

verhaal van de tas, wordt standaard aan de tassen 
bevestigd. Het is ook mogelijk om een 

gepersonaliseerd kaartje bij de tas te leveren 
opgemaakt de huisstijl van uw organisatie.

MERKLABEL
Het Beat the Bag merklabel wordt standaard aan de 

buitenzijde van de tassen bevestigd. Het is mogelijk om 
uw logo op het merklabel te plaatsen. Daarnaast is de 

plaatsing van het merklabel ook te personaliseren met 
uw eigen logo.

GROOT LABEL
Het is mogelijk om een groot 
label aan de binnenkant van de 
tas te plaatsen, waarop het 
verhaal van de tas verteld 
wordt. Qua functie gelijk aan 
het infokaartje, maar dan 
genaaid in de tas zoals het 
merklabel. Voorbeeld groot label

Opdruk zijkant

Zeefdruk (1 kleur) op 
restdoek (voorbeeld)

Gepersonaliseerde merklabels (voorbeelden)

Pleurt Op



PRIJZEN

Model 

Inkoopprijs  
per tas 

bij oplage 50 
stuks

Inkoopprijs  
per tas 

bij oplage 100 
stuks

Inkoopprijs  
per tas 

bij oplage 250 
stuks

Inkoopprijs  
per tas 

bij oplage 500 
stuks

Inkoopprijs  
per tas 

bij oplage 1.000 
stuks

Inkoopprijs  
per tas 

bij oplage 2.500 
stuks

Inkoopprijs  
per tas 

bij oplage 5.000 
stuks

Rugtas €10,00 €7,60 €6,10 €5,50 €5,10 €5,00 €5,00

Vouwtas €10,00 €7,60 €6,10 €5,50 €5,10 €5,00 €5,00

Congrestas €10,00 €7,60 €6,10 €5,50 €5,10 €5,00 €5,00

Shopper €10,80 €8,30 €6,80 €6,10 €5,80 €5,60 €5,60

Shopper klein €10,80 €8,30 €6,80 €6,10 €5,80 €5,60 €5,60

Deluxe shopper €19,10 €16,40 €14,50 €13,60 €13,00 €12,90 €12,90

Weekendtas €34,90 €31,80 €29,30 €27,60 €26,80 €26,60 €26,60

Laptop sleeve €14,80 €12,00 €10,40 €9,50 €9,10 €9,10 €8,90

Tablet sleeve €14,80 €12,00 €10,40 €9,50 €9,10 €9,10 €8,90

Keukenschort €18,60 €16,00 €14,10 €13,10 €12,50 €12,50 €12,40

Tabel A – Prijzen tasmodellen (gemaakt van uw restdoek)

Wij maken graag een offerte voor u op, gebaseerd op uw wensen. Op deze  en 
de volgende pagina vind u alvast alle benodigde informatie over onze prijzen. 
In tabel A vind u de inkoopprijzen van onze tasmodellen gemaakt van uw 
eigen doek. In tabel B vind u de prijzen voor de verschillende personalisatie-
opties, deze zijn optioneel, afhankelijk van uw keuze.

Voor de consumentenadviesprijs verwijzen wij u naar LoopedGoods  
(https://loopedgoods.com/ondernemingen/beat-the-bag/) 

Bent u promotioneel distributeur?  
Neem contact met ons op voor de verkoopmogelijkheden. 

Wilt u de Beat the Bag tassen inkopen? 
Dit kan in het geval als u geen eigen restdoek heeft om te verwerken tot 
tassen en/of als u de Beat the Bag tassen wilt wederverkopen. Neem contact 
met ons op en wij sturen u de retail prijslijst.

https://loopedgoods.com/ondernemingen/beat-the-bag/


PRIJZEN

Tabel B – Prijzen personalisatie-opties (optioneel)

* = Toelichting reinigingskosten - Als het doek vies is, bijvoorbeeld als het doek 
gedurende langere tijd buiten heeft gehangen, is het mogelijk nodig om dit te 
reinigen voordat er tassen van gemaakt kunnen worden. De medewerkers van Beat 
the Bag maken een inschatting of deze reiniging nodig is. 

Personalisatie 
optie

Inkoopprijs  
per tas 

bij oplage 50 
stuks

Inkoopprijs  
per tas 

bij oplage 100 
stuks

Inkoopprijs  
per tas 

bij oplage 250 
stuks

Inkoopprijs  
per tas 

bij oplage 500 
stuks

Inkoopprijs  
per tas 

bij oplage 1.000 
stuks

Inkoopprijs  
per tas 

bij oplage 2.500 
stuks

Inkoopprijs  
per tas 

bij oplage 5.000 
stuks

Reinigen doek* €1,00 €1,00 €1,00 €1,00 €1,00 €1,00 €1,00

Infokaartje €3,80 €1,90 €0,80 €0,40 €0,10 €0,10 €0,10

Merklabel €3,80 €1,90 €0,80 €0,40 €0,10 €0,10 €0,10

Groot label €3,80 €1,90 €0,80 €0,40 €0,10 €0,10 €0,10

Opdruk €5,00 €2,60 €1,60 €1,10 €1,00 €0,80 €0,60

Opdruk zijkant in overleg in overleg in overleg in overleg in overleg in overleg in overleg



SAMPLES & PRODUCTONTWIKKELING

Mogelijkheden & kosten 
• Voor het naaien van een voorbeeld van onze bestaande 

modellen met uw eigen materiaal rekenen wij €25.  
• Voor het naaien van een aangepast model dat wij nog 

niet standaard in ons assortiment hebben, rekenen wij 
€95. Hierbij geldt 1 sample plus maximaal 1 aanpassing 
op dit eerste sample.   

• Wilt u een sample-pakket met diverse producten? 
Hiervoor rekenen wij de consumentenprijs per product 
plus €25 opstartkosten als deze producten gemaakt 
worden van uw eigen materiaal. 

• Wilt u iets totaal nieuws? Wij maken graag een offerte op 
maat. 

Wilt u graag uw eigen restdoek verwerken tot 
een product dat niet standaard in ons 
assortiment staat? Of wilt u ander ‘naaibaar’ 
materiaal (zoals oude kleding) verwerken tot 
tassen? Dat kan! We bespreken graag uw 
wensen.



ALGEMENE VOORWAARDEN

 De kosten voor het aanleveren van het doek zijn voor rekening van de klant. Het afleveradres en -moment van het doek wordt 

afgestemd in overleg met een van de Beat the Bag medewerkers. 

 We werken met gebruikte materialen, dus  daardoor kunnen gebruikssporen zichtbaar zijn. De klant is verantwoordelijk voor de 

kwaliteit waarin het doek wordt aangeleverd. Het Beat the Bag team gebruikt het aangeleverde doek als grondstof om producten mee 

te maken. Het doek wordt zo goed mogelijk gereinigd, echter grote verontreinigingen en beschadigde stukken doek kunnen niet 

worden hersteld. 

 De minimale ordergrootte is 50 stuks. Voor kleinere orders verwijzen wij u graag door naar de webshop www.LoopedGoods.com 

 Alle tassen worden standaard voorzien van een informatiekaartje met uitleg over de Beat the Bag filosofie.  

 Beat the Bag heeft het recht om de geproduceerde tassen als voorbeeld te gebruiken voor andere klanten en deze te vermelden in 

haar communicatie-uitingen, tenzij hier andere afspraken over worden gemaakt met de klant. 

 De leveringskosten bedragen € 10,- per doos en € 50,- per pallet. 

 Besteleenheid per tas: 10 stuks  

 Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. 

 In principe zijn de algemene voorwaarden op onze website van kracht (zie http://beatthebag.com/voorwaarden/). 

 Daarnaast willen we onderstaande punten extra benadrukken:

http://www.LoopedGoods.com/ondernemingen/beatthebag/
http://beatthebag.com/voorwaarden/


PIXI CAMPAGNE

TOEPASSINGSMOGELIJKHEID 
Stelt u zich eens voor, een bijzonder festival met mooie aankleding. Terwijl het evenement nog gaande is kunnen 
bezoekers met hun smartphone al ‘hun pixel’ kiezen uit het aankledingsdoek en is de aankleding al verkocht in de 
vorm van tassen voordat het evenement goed en wel is afgelopen. Zo wordt niet alleen voorkomen dat de met 
zorg ontworpen aankleding als afval eindigt, maar leeft het evenement ook voort op de tassen die de bezoekers 
hebben besteld. 

Met behulp van onze PiXi software is het mogelijk om mensen een specifieke ‘pixel’ te laten kiezen uit een doek. Deze 
pixel wordt dan speciaal voor deze persoon tot tas verwerkt. Een PiXi campagne is uitermate geschikt voor bijzondere 
doeken op zichtlocaties of op evenementen. Bent u geïnteresseerd in PiXi? Neem dan contact met ons op, om de 
mogelijkheden te bespreken. 



CONTACT
KOM EENS BIJ ONS LANGS! 
Wilt u  graag meer weten over Beat the Bag en de mogelijkheden bespreken? 
Wilt u graag de tassen bekijken? Of wilt u de mensen achter Beat the Bag graag 
beter leren kennen? U bent welkom om langs te komen in ons kantoor in 
BlueCity010; dé circulaire voorbeeldstad in Rotterdam.  
Daarnaast is het ook in overleg mogelijk om een van onze werkplaatsen te 
bezoeken. Wij geven ook lezingen en workshops. Informeer gerust naar de 
mogelijkheden. 

Voor vragen over samenwerkingen: 
Lisanne Addink-Dölle 

06-43987706  
info@beatthebag.com

Voor vragen over verkoop & productie: 
Barbara Dorleijn 

06-38314245 
info@beatthebag.com 

Hoe het begon 
Eind 2015 is het circulair adviesbureau VerdraaidGoed met het project ‘Beat 
the Bag’ gestart. Er werd in Europa een wetswijziging gepresenteerd, waarin 
het verbod op de gratis plastic zak werd aangekondigd. Voor VerdraaidGoed 
was dit aanleiding om een duurzaam tassenconcept uit te denken op basis van 
beschikbare reststromen. Hierbij was sinds de eerste dag Talentfabriek010 
zeer actief betrokken als productiepartner van de Beat the Bag tassen. 

Talentfabriek010 is een sociale onderneming.   Sociaal omdat 
we  Rotterdammers met afstand tot de arbeidsmarkt kansen 
bieden om een netwerk op te bouwen, een opleiding te volgen en 
te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. Ondernemend 
omdat de maatschappelijke activiteiten van Talentfabriek010 
voor een groot deel worden gefinancierd vanuit betaalde 
opdrachten, zoals de productieopdrachten in het naaiatelier, 
wassen- en strijken voor de horeca, cateringopdrachten, de 
inkomsten uit de verkoop in het theehuis van onze stadsboerderij 
Natuurtalent en de verhuur van Natuurtalent als groene 
vergader- of feestlocatie. 

VerdraaidGoed begeleidt bedrijven die stappen willen maken 
binnen de circulaire economie. Dit doen we op creatieve wijze 
met vindingrijke denkers en ontwerpers en volgens een 
gestructureerde aanpak; onze Waardeloos Weer Waardevol 
werkwijze. Met deze werkwijze geven we inzicht in de zes 
circulaire bedrijfsmodellen en maken we de circulaire 
mogelijkheden van de organisatie inzichtelijk. We analyseren de 
materiaalstromen en producten en zoeken of ontwikkelen 
passende circulaire oplossingen. 
Heeft u nog andere reststromen  naast het doek? Neem gerust 
contact op met VerdraaidGoed over de mogelijkheden! 

Bezoek- en postadres* 
BlueCity010 

Maasboulevard 100 
3063 NS Rotterdam 

*LET OP: dit is niet het afleveradres voor uw doek!

WWW.BEATTHEBAG.COM


