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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.
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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?

Wij kunnen uw restmateriaal (oude banners, vlaggen, 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. Op de volgende pagina 
vind u een overzicht van de materialen die wij kunnen verwerken. Als u eenmaal weet welk materiaal u 
heeft, volgt daarna een overzicht met de producten die wij met dit materiaal kunnen maken. Het aantal 

producten dat wij kunnen maken hangt af van de hoeveelheid materiaal dat beschikbaar is.

HEEFT U RESTMATERIAAL? 
en

BENT U OPZOEK NAAR TASSEN?



DE MATERIAALSOORTEN

Het tasmodel dat we kunnen maken hangt af van het soort materiaal dat u heeft. 
Hieronder vindt u de materiaalsoorten die Beat the Bag kan verwerken.

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.

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

MESHDOEK
Meshdoek wordt veelal gebruikt als 
bouwhekdoek in de buitenruimte, 
dit doek heeft kleine gaatjes en laat 
daardoor goed wind door.
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 toepassingen, zoals de 
aankleding van evenementen en 
winkels. Dit doek is dikker dan 
vlaggendoek, maar heeft een fijne 
structuur en is goed opvouwbaar.
Andere benamingen: Decotex



DE MATERIAALSOORTEN

Is er bekend welk materiaal u beschikbaar heeft? Dan kunt u in onderstaande tabel 
terugvinden welke producten wij hiervan kunnen maken.

SHOPPER 
KLEIN

SHOPPER 
MEDIUM

SHOPPER 
GROOT VOUWTAS DRAAGTAS HANDTAS RUGZAK ETUI TOILETTAS BRILLENKOKER

LAPTOP 
SLEEVE

KEUKEN-
SCHORT

Zeildoek ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Meshdoek ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Vlaggendoek ✓ ✓

Etalagedoek ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Benodigde 
m2 per 
product

1 1 1,5 1 1 1 1 0,2 0,5 0,2 0,5 1,5



ASSORTIMENT

DRAAGTAS

Handig voor het bij je dragen van 
folders en productinformatie tijdens 
evenement zoals een beurs of 
congres.

45 x 37 cm, hengsel 18 cm hoog

Verwerkbare Materialen: 
- Etalagedoek

VOUWTAS

Een handige en opbouwbare tas voor 
het meenemen van dagelijkse 
dingetjes.

45 x 37 cm, hengsel 18 cm hoog

Verwerkbare Materialen: 
- Vlaggendoek



ASSORTIMENT

SHOPPER MEDIUM

Handig voor de dagelijkse 
boodschappen.

37 x 34 x 13 cm,
hengsel 18 cm hoog

Verwerkbare Materialen: 
- Zeildoek
- Meshdoek

SHOPPER KLEIN

Handig voor het meenemen van 
de dagelijkse dingetjes.

30 x 25 x 13 cm, 
hengsel 18 cm hoog.

Verwerkbare Materialen: 
- Zeildoek
- Meshdoek

SHOPPER GROOT

Handig voor boodschappen of 
een dag aan het strand.

45 x 45 x 18 cm,
hengsel 10,5 cm hoog.

Verwerkbare Materialen: 
- Zeildoek
- Meshdoek



ASSORTIMENT

HANDTAS

Handig voor het meenemen van de 
dagelijkse dingetjes.

38 x 26 x 10 cm, 
hengsel 22 cm hoog

Verwerkbare Materialen: 
- Zeildoek
- Meshdoek
- Etalagedoek

RUGZAK

Handig voor het meenemen van 
sportkleding.

45 x 37 cm

Verwerkbare Materialen: 
- Vlaggenstof
- Etalagedoek



ASSORTIMENT

ETUI

Handig voor het meenemen van 
pennen, potloden en ander 
schrijfwaar.

20 x 5 x 5 cm

Verwerkbare Materialen: 
- Zeildoek
- Meshdoek

TOILETTAS

Voor het meenemen van je 
toiletartikelen bij een nachtje 
weg. Met twee opbergzakjes 
aan de binnenzijde.

30 x 15 x 10 cm

Verwerkbare Materialen: 
- Zeildoek
- Meshdoek

BRILLENKOKER

Voor het krasvrij opbergen van je 
(zonne)bril. Inclusief vakje voor je 
brillendoekje.

18 × 8 cm

Verwerkbare Materialen: 
- Zeildoek
- Meshdoek



ASSORTIMENT

LAPTOP SLEEVE

Handig voor het veilig opbergen van 
je laptop.

30 x 20 x 2 cm

Verwerkbare Materialen: 
- Zeildoek
- Meshdoek

KEUKENSCHORT

Voor het beschermen van je kleding 
tijdens het koken.

70 x 50 cm

Verwerkbare Materialen: 
- Etalagedoek



PERSONALISATIE OPTIES

Standaard infokaartje (voor & achter) Voorbeelden van gepersonaliseerde informatiekaartjes

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, hiervoor wordt een meerprijs gerekend. 

STANDAARD KAARTJE GEPERSONALISEERD KAARTJE



PERSONALISATIE OPTIES

Voorbeelden van gepersonaliseerde merklabels

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.

STANDAARD MERKLABEL GEPERSONALISEERD MERKLABEL

Standaard merklabel aan zijkant product

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. 

GROOT LABEL



PERSONALISATIE OPTIES

OPDRUK
Het is mogelijk om een opdruk op uw tas te plaatsen. Dit is een opdruk in 1 kleur 
van maximaal A4-formaat. Het zetten van een opdruk niet mogelijk op bedrukt zeildoek.

VOORBEELDEN TASSEN MET OPDRUK

Let op, het plaatsen van een opdruk is NIET mogelijk op 
zeildoek waar al een bedrukking op is geplaatst.



PRIJZEN

Shopper S Shopper M Shopper XL
Vouwtas / 
Draagtas

Handtas Rugtas Etui Toilettas Brillenkoker
Laptop
Sleeve

Keuken-
schort

50 € 13,10 € 13,90 € 14,50 € 13,10 € 26,10 € 11,90 € 14,90 € 15,50 € 10,40 € 20,50 € 20,00

100 € 11,00 € 11,90 € 12,40 € 11,00 € 23,60 € 11,90 € 12,60 € 13,30 € 8,30 € 18,10 € 17,60

250 € 9,40 € 10,40 € 10,80 € 9,40 € 21,60 € 10,80 € 11,10 € 11,80 € 6,90 € 16,30 € 15,80

500 € 8,80 € 9,50 € 10,00 € 8,80 € 20,40 € 10,50 € 10,40 € 11,00 € 6,30 € 15,40 € 14,90

1000 € 8,30 € 9,10 € 9,80 € 8,30 € 19,80 € 9,90 € 10,00 € 10,50 € 6,00 € 14,80 € 14,40

2500 € 8,30 € 9,10 € 9,50 € 8,30 € 19,50 € 9,10 € 9,90 € 10,40 € 6,00 € 14,80 € 14,30

5000 € 8,30 € 9,10 € 9,50 € 8,30 € 19,50 € 9,10 € 9,90 € 10,40 € 6,00 € 14,80 € 14,30

Tabel A – Inkoopprijzen per tas (excl. btw)

Zeefdruk Infokaartje Merklabel Groot label Reinigen doek*

50 € 5,40 € 2,30 € 2,50 € 2,50 € 1,00

100 € 2,90 € 0,80 € 1,30 € 1,30 € 1,00

250 € 1,80 € 0,50 € 0,50 € 0,50 € 1,00

500 € 1,30 € 0,40 € 0,40 € 0,40 € 1,00

1000 € 1,00 € 0,13 € 0,16 € 0,16 € 1,00

2500 € 0,80 € 0,13 € 0,16 € 0,16 € 1,00

5000 € 0,80 € 0,08 € 0,10 € 0,10 € 1,00

Tabel B – Prijzen personalisatieopties

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

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



PRIJZEN

Op alle prijzen zijn de algemene voorwaarden van kracht, te vinden op onze website https://beatthebag.com/voorwaarden/. Daarnaast 
willen wij onderstaande punten extra onder de aandacht brengen.

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, daardoor kunnen er 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 kunnen grote verontreinigingen en beschadigde stukken doek 
niet worden hersteld.

De minimale ordergrootte is 50 stuks. Voor kleinere orders is het helaas niet mogelijk om uw eigen materiaal te verwerken. Indien u 
interesse heeft in het afnemen van producten welke van ander restmateriaal dan uw eigen materiaal is gemaakt, dan verwijzen we u
graag door naar de webshop https://www.loopedgoods.com/.

Alle Beat the Bag producten 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 zijn gemaakt met de klant.

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

De besteleenheid per product is 10 stuks, tenzij anders aangegeven.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

https://beatthebag.com/voorwaarden/
https://www.loopedgoods.com/


SAMPLES & PRODUCTONTWIKKELING

MOGELIJKHEDEN SAMPLES & KOSTEN
• Voor het maken van een voorbeeld van onze bestaande 

modellen met uw eigen materiaal rekenen wij € 25,-. 
• Wilt u een (kleine) aanpassing doorvoeren aan onze 

standaard modellen? Neem dan contact op om de 
mogelijkheden en kosten te bespreken.

• 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.

ANDER PRODUCT IN GEDACHTEN?
Wilt u graag uw eigen restdoek verwerken tot een
product dat niet in ons assortiment is opgenomen?
Of wilt u ander ‘naaibaar’ materiaal (zoals oude
kleding) verwerken tot tassen? Dat kan! We
bespreken graag uw wensen. Stuur een email naar
info@beatthebag.com met uw wensen.

mailto:info@beatthebag.com


SAMEN WERKEN AAN EEN BETERE TOEKOMST

Er zijn vele naaiateliers in
Nederland die werk bieden
aan mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt. Deze
ateliers hebben behoefte aan
een constante aanvoer van
opdrachten. Marketing en
verkoop is echter vaak niet
hun sterkste kant. Bovendien
leidt dit af van hun core-
business; het begeleiden van
mensen.

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 BlueCity; dé circulaire 
voorbeeldstad in Rotterdam. Daarnaast is het in overleg ook mogelijk om een van onze werkplaatsen te bezoeken.

Met de merknaam Beat the
Bag en de producten onder
dit label biedt SynUP de
oplossing welke 100%
duurzaam, 100% sociaal en
100% lokaal is.

Daarom is in 2020 de
coöperatie SynUP opgericht.
Deze coöperatie slaat de brug
tussen bedrijven (met eigen
doeken) die circulaire
producten willen afnemen en
de sociale producenten die ze
kunnen maken.

Aan de andere kant zijn er
steeds meer bedrijven
geïnteresseerd in circulaire en
sociaal verantwoorde
producten. Het vinden van dit
soort producten en een lokale
en betrouwbare leverancier,
is voor hen in vele gevallen
een uitdaging.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com



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. 



Beat the Bag is een initiatief van upcycle bedrijf VerdraaidGoed.

CONTACT

+31 (0)85 43 98 77 06 info@beatthebag.com www.beatthebag.com

mailto:info@beatthebag.com
beatthebag.com

