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Algemene duurzaamheidsverklaring  

Duurzaamheid is belangrijk voor GYMGAINZ. We worden bij elke stap groener, terwijl we u nog steeds 

de kwaliteitsproducten bieden die u verdient. 

Ongeveer 85% van al het textiel dat door de mode-industrie wordt geproduceerd, belandt op 

stortplaatsen, waardoor het een belangrijke bijdrage levert aan milieuschade. Bovendien  bereikt een op 

de vijf items die door de mode-industrie worden geproduceerd de stortplaats zonder ook maar één keer 

te worden gedragen. 

Omdat GYMGAINZ werkt met on-demand leveranciers, produceren we alleen artikelen waarvoor we 

een bestelling krijgen, waardoor textielafval door overproductie wordt vermeden. De hoogwaardige 

printtechnologie van onze printpartner creëert bijna geen afvalwater en verbruikt minder energie dan 

standaard industriële printers. 

Informatie over de productie 

Elk product dat u in onze catalogus ziet, wordt op aanvraag gemaakt - zodra u een bestelling plaatst, 

produceren wij het speciaal voor u. Dit stelt ons in staat om overproductie en textielafval te voorkomen 

en we werken voortdurend aan een groenere productie. 

https://www.businessinsider.com/fast-fashion-environmental-impact-pollution-emissions-waste-water-2019-10
http://www2.globalfashionagenda.com/initiatives/fashion-on-climate/#/
http://www2.globalfashionagenda.com/initiatives/fashion-on-climate/#/


 

GYMGAINZ DUURZAAMHEID 

Wist u dat elk van onze producten speciaal voor u is gemaakt? We maken ze alleen  wanneer we uw 

bestelling ervoor ontvangen, waardoor textielverspilling wordt vermeden. Dus vergeet massaal 

geproduceerde kleding en laat ons uw kwalitatief en uniek stuk maken! 

Informatie over printtechnologie en materialen 

Informatie over direct-to-garment bedrukking 

Onze kledingontwerpen worden op verschillende manieren uitgevoerd. Veel van onze producten 

worden bedrukt met de direct-to-garment (DTG) techniek, een drukmethode waarbij inkt eerst 

rechtstreeks op het kledingstuk wordt gespoten en vervolgens in de stof trekt. Het is als afdrukken op 

papier, maar dan op kleding. We gebruiken Kornit-printers die bijna geen afvalwater genereren en 

minder energie verbruiken dan standaard industriële printers, wat onze ecologische voetafdruk verlaagt. 

De inkten die we gebruiken voor het afdrukken zijn Oeko-Tex™ gecertificeerd, veganistisch, op 

waterbasis en vrij van schadelijke chemicaliën. GYMGAINZ neemt duurzaamheid serieus, daarom zorgen 

we ervoor dat eventuele overgebleven inkt op de juiste manier wordt weggegooid volgens de richtlijnen 

van de inktleverancier. 

 

Informatie over borduren 

Bij GYMGAINZ borduren we onze producten met Oeko-Tex™ gecertificeerde garens, wat betekent dat ze 

veilig zijn voor zowel volwassen als kinderkleding.  In vergelijking met bedrukken is borduurwerk over 

het algemeen  nóg duurzamer en produceert het nóg minder milieuafval. 
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Milieuvriendelijke productmaterialen 

Er zijn veel redenen waarom een product of materiaal als duurzaam kan worden beschouwd. 

Momenteel bestaat onze milieuvriendelijke productcollectie bij GYMGAINZ uit items gemaakt van ten 

minste 70% organische of gerecyclede materialen. 

Verklaring over productietijden 

Elk product dat u in onze catalogus ziet, is made-on-demand, wat betekent dat zodra u de bestelling 

plaatst, we beginnen te werken om het bij u te krijgen. Het kost ons tijd om het product te maken en te 

verzenden, maar door elke bestelling op aanvraag te plaatsen, kunnen we overproductie voorkomen. Op 

deze manier kunnen we voor jullie en de planeet zorgen. Bovendien zorgt dit voor een meer 

persoonlijke aanpak van uw bestelling. 

 

Verpakking van producten 

Bij GYMGAINZ worden alle kledingproducten verpakt in post-consumer gerecyclede (PCR) plastic 

mailers. Dit voor ten minste 50% voor de buitenste (witte of grijze) poly mailer zakken en ten minste 

30% voor de binnenste (doorzichtige) zakken die worden gebruikt in zendingen met meerdere artikelen. 

PCR-verpakkingen worden gemaakt van alledaagse voorwerpen, zoals gebruikte plastic zakken en 

flessen. Dit materiaal beschermt uw bestelling net zo goed als gewone plastic zakken, maar het kiezen 

van PCR boven plastic voor het eerste gebruik vermindert de milieu-impact die plastic op onze planeet 

heeft. 

We hopen dat je GYMGAINZ in overweging neemt, zodat we van onze planeet een betere plek kunnen 

maken.  


