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VOEDINGSZAKEN: BROOD EN BROODJES 

 Voor bakkerijen, broodjeszaken, voedingszaken die brood, broodjes, 
boterhammen, wraps en/of luxebroodjes verkopen 

Broodzakken voor eenmalig gebruik hebben een zeer korte levensduur! Broodjes, 

boterhammen, wraps en luxebroodjes worden vaak direct na aankoop geconsumeerd, 

waardoor de levensduur van hun verpakking nog korter is dan die van broodzakken. Om 

onnodig gebruik van grondstoffen (papieren en plastic verpakkingen) te vermijden, kiest u 

voor herbruikbare alternatieven die ook de bewaarbaarheid van uw producten 

verbeteren. Gebruik broodzakken en herbruikbare verpakkingen voor broodjes, wraps en 

luxebroodjes die u verkoopt: dit is een gemakkelijke eerste stap naar zero afval! 

Door papieren wegwerpzakken te vervangen door een herbruikbare oplossing, kunt u 

uw kosten verlagen (minder of zelfs geen brood- of broodjeszakken meer kopen) en 

tegelijkertijd uw aanbod diversifiëren (verkoop van herbruikbare zakken en/of 

verpakkingen). De zakken zijn even gemakkelijk te gebruiken als papieren 

verpakkingen, maar zijn wasbaar, zodat ze langdurig kunnen worden hergebruikt. 

Voor de klant zal een herbruikbare broodzak of broodjesverpakking aangenaam zijn om te 

gebruiken (esthetisch materiaal en praktischer dan papier). Deze verpakkingen zullen 

weinig plaats innemen in de boodschappentas.  

Communiceer eerst aan uw klanten dat zij hun herbruikbare zakken of doeken kunnen 

meenemen om brood of broodjes te verpakken. Vervolgens kunt u herbruikbare zakken of 

doeken verkopen voor het geval dat uw klanten die nog niet hebben of vergeten zijn. 

 

UITVOERING 

1. De zakken kiezen en kopen die aan uw behoeften voldoen 

- Kies één of meer soorten broodzakken of herbruikbare verpakkingen die 
aangepast zijn aan de behoeften van uw winkel of zaak (al dan niet 
gepersonaliseerde verpakkingen; één maat of meerdere maten beschikbaar). 

o De herbruikbare zak kan worden gepersonaliseerd met uw merk (prints, 
borduurwerk enz.). Zo wordt dit een communicatiemiddel naar buiten toe. 

- Voor broodzakken: kies zakken met een koord om te voorkomen dat de inhoud eruit 
valt. 

- Schat het aantal herbruikbare broodzakken en/of broodjesverpakkingen in dat u 
nodig heeft en bestel ze bij uw leverancier. 
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 Uw voordeel: € 0,25 tot € 0,8 per verkochte broodzak, herbruikbare zak of 

Beeswrap  

 Uw besparing (gelijk aan de kosten van de wegwerpverpakking): € 0,02 per 

papieren broodzak of broodjesverpakking uitgespaard 

Voorgestelde oplossingen Keuzecriteria 
Aankoopkosten 

(zonder BTW) 

Aanbevolen 
verkoopprijs 

(BTWi) 
Leveranciers 
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Katoenen zak (bij 
voorkeur 
biologisch)

1
 

Verkrijgbaar in 

verschillende 

formaten 

Het brood blijft 
langer houdbaar 
Stevig materiaal 
Machinewasbaar 

Prijs per 100 
stuks: € 1 à 
€ 4/stuk 

€ 2 à 
€ 5/stuk 

Re-Sack 

Maxilia 

Cdiscount 

Linnen zak (bij 
voorkeur 
biologisch)
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Verkrijgbaar in 

verschillende 

formaten 

Het brood blijft 
langer houdbaar 
Zeer stevig 
materiaal 
Machinewasbaar 

€6,5 à 
€12/stuk 
 

€ 8 à 

€15/stuk 

Bag To Green (van 
Belgisch en Frans 
linnen, zakken 
gemaakt in België in 
ondernemingen met 
aangepast werk) 
PicaVerde 
Hakuna 
Taka 
The Raw 
Linen 
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Herbruikbare 
zakken of doeken
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Verkrijgbaar in 

verschillende 

formaten 

Waterbestendig 
Gemakkelijk te 
reinigen met een 
vochtige spons 
of in de machine 
Esthetisch 
ontwerp 
Multifunctioneel 

€5,50 à 
€ 7 

€ 7 tot 

€ 9/stuk 

La fabrik éco. 

Omaïki 

Flax & Stitch 

Keep Leaf 

Roll’Eat 

Beeswrap 
(verpakking bekleed 
met bijenwas) 

Verkrijgbaar in 

verschillende 

formaten 

Schoon te 
maken met 
water en zeep 

€ 2,5 tot 
€ 8,50/stuk 

€ 5 tot 
€ 10/stuk 

Re Use Me 
Patagonia 
My Bee 
Wrap 
Embal’Vert 

2. Verkoop van herbruikbare verpakkingen 

- Voor winkels en horecazaken met een toonbank: plaats uw herbruikbare 

verpakkingen goed zichtbaar voor de klant aan de toonbank. 

                                                      
1
Bron:Chic & Basta 

2
Bron:Little Kali 

3
Bron:Flax & Stitch 

https://www.mon-emballage.com/21-sac-a-pain-sachet-croissant
https://www.kudzu.be/fr/sac-a-pain-re-sack
https://www.maxilia.fr/sac-tissu-personnalise/sac-a-pain-tissu-personnalise/
https://www.cdiscount.com/maison/art-de-la-table/sac-a-pain-et-viennoiserie-100-coton-25-x-68-cm/f-11790-mai3411800900655.html
http://www.bagtogreen.com/
https://www.picaverde.be/
https://www.boutiquezerodechet.com/courses-zero-dechet/17-sac-a-pain.html
https://www.boutiquezerodechet.com/courses-zero-dechet/17-sac-a-pain.html
https://www.etsy.com/listing/196439960/linen-bread-bag-natural-pure-linen-bread?ga_order=most_relevant&ga_search_type=all&ga_view_type=gallery&ga_search_query=bread+bag&ref=sr_gallery-1-3&organic_search_click=1&bes=1
https://www.etsy.com/listing/196439960/linen-bread-bag-natural-pure-linen-bread?ga_order=most_relevant&ga_search_type=all&ga_view_type=gallery&ga_search_query=bread+bag&ref=sr_gallery-1-3&organic_search_click=1&bes=1
https://www.lafabrikeco.com/sac-a-lunch
https://boutique.omaiki.com/fr/GUSTO-Bavettes-et-Lunch-Sac-Sandwich-c85
https://www.flaxandstitch.com/store/c40/Flaxie_-_Sandwich.html#/
https://sebio.be/fr/conservation/11149-pochette-pour-gouters-et-sandwiches-coeurs.html
https://www.kudzu.be/nl/bocn-roll-eco-rolleat
https://reuseme.be/?fbclid=IwAR2MmTo3aHJtplaZ1UYhq3vTHrf9tIjC5l5RkXk4P3Oo4IZPnw6lM7D1ceA
https://www.patagoniaprovisions.com/products/bees-wrap-sandwich-wrap
https://www.mybeewrap.com/shop/
https://www.mybeewrap.com/shop/
https://embalvert.com/
https://fr.chicbasta.com/products/reusable-baguette-bag
https://littlekali.fr/product/sac-a-pain-100-lin-bleu/
https://www.flaxandstitch.com/store/c40/Flaxie_-_Sandwich.html#/
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- Voor winkels met rekken: plaats de verpakking op strategische plaatsen in de 

winkel waar ze opvallend worden uitgestald. Plaats ze bijvoorbeeld bij de ingang 

van de winkel, zodat klanten ze direct beschikbaar hebben om te winkelen. Voorzie 

ook een voorraad in de buurt van de bakkerijproducten. 

 U realiseert een marge op deze nieuwe verkopen. 

 Denk er ook aan om herbruikbare zakken (jute, katoen, boodschappentas, enz.) 

aan te bieden zodat de klant zijn aankopen kan meenemen. De meeste van deze 

leveranciers kunnen uw logo's en afbeeldingen op de zakken afdrukken: BeFre 

herbruikbare tassen; BioPack; Galand; InterBergCo; Joakim Packaging; Lambert 

Verpakkingen; Marisan; Papier Present. 

3. Uw personeel opleiden over de zero afval-oplossing 

Uw team zal uw beste ‘zero afval’-ambassadeur zijn om: 

- de aanvaarding van de oplossing te vergemakkelijken door de ecologische en 

economische belangen te benadrukken 

- klanten aan te moedigen om hun verpakkingen te hergebruiken en advies te 

geven over het gebruik van herbruikbare verpakkingen.  

- het hergebruik van verpakkingen op te nemen in het verkoopproces van 

brood, luxebroodjes, broodjes en boterhammen en klanten te stimuleren om hun 

verpakkingen te hergebruiken met behulp van uw communicatiemiddelen. 

4. Klanten aansporen om met hun herbruikbare verpakkingen terug te komen 

- Communiceer met de klant over de ecologische, praktische en economische 

voordelen van herbruikbare verpakkingsoplossingen. Eén zak kan bijvoorbeeld 

voor meerdere producten worden gebruikt. 

- Voorzie posters en stickers op strategische plaatsen in de 

winkel zodat de klant zijn herbruikbare verpakkingen regelmatig 

gebruikt. Bevestig een sticker “Eigen verpakkingen welkom” bij 

de ingang van uw zaak en op uw digitale en papieren 

communicatiemiddelen om uw klanten eraan te herinneren dat ze 

met hun eigen verpakking moeten terugkomen.  

Contacteer Zero Waste Belgium via 

stickers@zerowastebelgium.org om de sticker aan te vragen. 

- Mogelijke optie: Stimuleer uw klanten om terug te komen met hun broodzakken of 
broodjeszakken door het opzetten van een klantenkaart of voordeelsysteem. 
Bijvoorbeeld: "Bij aankoop van 10 broodjes met uw herbruikbare verpakking 
ontvangt u een gratis broodje!”; “€ 0,10 korting elke keer dat u uw herbruikbare 
verpakking meebrengt”. 

- FAVV-normen: de door de klant geleverde verpakkingen moeten schoon zijn 
(verantwoordelijkheid van de klant). De ondernemer heeft het recht de door de klant 
meegebrachte verpakking te weigeren wanneer hij van mening is dat deze niet 
hygiënisch is. 

5. Einde levensduur van herbruikbare verpakkingen 

http://www.zerowastebelgium.org/fr/autocollant-contenants-bienvenus/
mailto:stickers@zerowastebelgium.org
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Stel voor dat uw klanten hun zakken of verpakkingen terugbrengen wanneer er een gat in 

zit of ze te versleten zijn, zodat u ze via uw leverancier kan recycleren, of om het juiste 

recyclingkanaal te gebruiken. 

 Voor katoenen en linnen verpakkingen: laat de klant de verpakking in de 

textielcontainer van het recyclagepark of een kringloopwinkel deponeren. 

 Voor beeswraps: breng ze weer tot leven (als er plooien en scheuren aanwezig zijn) 

door ze op een bakplaat bij lage temperatuur in de oven te plaatsen om de was te 

doen smelten en opnieuw te verdelen. Voor grondige reiniging en het in de was 

zetten van de beeswrap: wassen met warm zeepwater alvorens de bijenwas 

opnieuw aan te brengen. Als de beeswrap in een te slechte staat is, composteer 

hem dan! 

 

https://www.res-sources.be/fr/qui-sommes-nous
http://facedownwaste.com/when-beeswax-wraps-wear-out/

