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De mode-industrie veranderen en een
einde maken aan overproductie. Er is
al meer dan genoeg in al onze kasten
voor iedereen.

In dit document leiden wij je door de 
must-knows van tweedehands 

shoppen en verkopen. 
 

From your closet, to the next.

OUR 
OBJECTIVE



Elk jaar worden er 520.000 olympische zwembaden vol
water verspild door de kledingindustrie.

 
73% van alle kleding wordt uiteindelijk verbrand of
weggegooid. 

Een kwart van alle chemicaliën op de wereld wordt
geproduceerd door de textiel industrie.

1 op de 3 microplastics in de wereld komt van het
wassen van synthetische kleding. 

 
In de mode-industrie werken 65 miljoen mensen.
55.250.000 van hen worden blootgesteld aan gevaren,
variërend van arbeidsomstandigheden tot discriminatie.

We kopen 60% meer kleding dan vijftien jaar geleden en
dragen deze kledingstukken half zo lang.

70% van een kledingkast blijft ongedragen. 1 op de 3
vrouwen dragen kledingstukken minder dan vijf keer. 
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WE SHOULD 
DO BETTER



Het meest duurzame kledingstuk 
hangt al in een kast. 

 
Nieuw kopen is 4x zo vervuilend 
als tweedehands. 

THE NEED 
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WHAT WE DID
AT TNC (SO FAR)

625
vluchten
rond de
wereld

19.700.000
badkuipen
vol water

6.3 miljoen kg
co2 uitstoot
voorkomen

147.825
kg afval

vermelden

243.158
items een

tweede leven
gegeven
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Pas je het nog?

Kan het worden 
gedragen 

met 3 andere 
outfits?

NEE

80%

JA

NEE

IN DE
RECYCLE BAK

Is het versleten?

20%

Kan het worden 
gemaakt?

NEE
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Maakt het je blij?

VERKOOP OP
THENEXTCLOSET

Hoe vaak heb je 
het gedragen het 
afgelopen jaar?

NEE

WEAR/SELL



De productie van katoen gebruikt het
meeste water. Viscose is gemaakt van
houtvezels die voor 30% afkomstig zijn
van bomen uit bedreigde bossen.

Duuzamer alternatief:
. Biologisch katoen wordt gemaakt 
zonder gebruik van pesticiden en 
kunstmest. 
. Lyocell wordt geproduceerd met 
zeer weinig CO2 en al het water wordt 
hergebruikt.
. Hennep is biologisch. Wanneer het 
gecomposteerd wordt vloeien 70% van
de voedingsstoffen terug in de bodem.
. Linnen is volledig biologisch 
afbreekbaar wanneer het niet geverfd is 
en GOTS gecertificeerd.
. Bamboe kan in één dag tot een meter 
groeien. 

Deze stoffen zijn gemaakt van olie,
bijvoorbeeld aardolie. Hoe warmer je het
wast, hoe meer microplastics er
vrijkomen. Synthetische stoffen zijn
bijvoorbeeld nylon, polyamide, polyester
en elastaan. 

Duuzamer alternatief:
. Gerecycled polyester gemaakt van 
gerecyclede waterflessen.

Wol en kasjmier zijn in principe volledig
biologisch afbreekbaar, maar de
afwerking van het product met chemische
processen verpest dat. De manier waarop
leer 
wordt geproduceerd is niet ethisch en
duurzaam. Bij het maken van zijden
stoffen, worden verpopte rupsen gedood
door middel van hitte. 

Duuzamer alternatief:
. Cellulosetriacetaat ook wel “vegan 
silk” wordt gemaakt van houtpulp uit 
duurzaam beheerde bossen. 
. Veganistisch leer wordt gemaakt van 
het afval van champignons, ananassen en 
druiven.
. Wilde zijde de cocon van de rups wordt 
pas gebruikt als de vlinder is uitgevlogen. 
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KNOW YOUR
MATERIAL



Meten is weten. 
Online kan het moeilijk
zijn om in te schatten 
of iets zal passen,
maar centimeters
liegen nooit! Meet je
artikel 
bij de mouwen, over de
buste, heupen of taille,
of meet de lengte van
een pijp. Vermeld of 
je artikel precies op
maat is, of misschien
een beetje klein of
oversized.

Let’s chat. Winkelen voor vintage kan een hele 
zoektocht zijn, met al die unieke items zal er wel 
een vraag of twee opduiken. Houd je chat dus 
in de gaten en wees klaar om je antwoorden te 
delen. Hoe sneller je bent, hoe groter de kans dat
je de deal sluit.

De juiste prijs. Je 
kledingstuk draagt 
waarschijnlijk 
een aantal mooie 
herinneringen met zich 
mee, we weten dat het 
moeilijk kan zijn om 
afscheid te nemen! 
Maar ook jouw item 
verdient een tweede 
leven. Laat een fors 
prijskaartje dat niet in 
de weg staan!

Vergeet de details niet. Natuurlijk begint 
het allemaal met een paar mooie voor- en 
achterfoto’s. Zoom in op de stof of speciale 
details en maak het verschil. En als je er voor in
bent: deel een foto waarop je je item draagt.

Om jouw item te verkopen, is een goede advertentie belangrijk. 
Zo maak je de ideale advertentie! 

VOOR ACHTER LOGO MATERIAAL DETAIL

LOOP IT



Weet je niet zeker of een tweedehands artikel je past? Controleer 
deze maattabel om de juiste fit te vinden. Kun je het niet vinden in de
beschrijving? Je kunt altijd een vraag stellen aan de verkoper! 

S/M/L

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

EU

32

34

36

38

40

42

44

46

FR

34

36

38

40

42

44

46

48

IT

38

40

42

44

46

48

50

52

UK

4

6

8

10

12

14

16

18

US

2

4

6

8

10

12

14

16

Jeans 

24-25 

26 

27-28 

29-30 

31

32

33

34

CM 

76 60 84

80 64 88

84 68 92

92 76 100 

100 84 108

108 102 116

122 106 127

132 120 136

BORST TAILLE HEUP

SIZE CHEAT
SHEET



WORDT
GEÏNFORMEERD

Als je alles wilt
weten over

duurzaamheid in de
mode is Renoon

platform nummer 1.

Wij tippen “who made
my clothes” door 

Fashion Revolution

MUST
READ

Check de long reads 
over duurzame mode 
van Emy Demkes bij 
The Correspondent, 

journalistiek met 
diepgang!

Neem een cursus up- 
cycling. De Steek biedt 

geweldige aan.

Bezoek onze winkel 
op de Bilderdijkstraat 

94A. In onze straat 
vind je nog veel meer 

coole vintage hotspots.

Check duurzame
innovaties in het
Fashion for Good

museum in
Amsterdam

 
 

Het Textielmuseum
in Tilburg staat
bekend om zijn

geweldige mode-
exposities.

 
 

Binge een aantal mode 
documentaires The 

True Cost is een must 
see voor iedereen.

LUISTER NAAR EEN 
PODCAST

DOE EEN 
WORKSHOP

BEZOEK EEN 
MUSEUM

OF 
TWEE

GA 
SHOPPEN

KIJK EEN 
DOCUMENTAIRE

INTERESTING
THINGS TO DO
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