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EEN EIND AAN GREENWASHING

Vertrouwt u duurzaamheidsclaims? 
Wij geloven dat duurzaamheid begint bij transparantie

Met onze nieuwe IMPACT collectie willen we een eind 
maken aan greenwashing en het échte verhaal van 
duurzaamheid vertellen. Wij geloven dat tracering en 
duurzaamheid diep verbonden zijn. En als voorlopers 
op de markt maken wij de weg vrij voor de rest van de 
industrie.

De IMPACT collectie is een lijn van producten die een 
positief effect op het gebruik van water tot doel heeft.

WAAROM WILLEN WE EEN IMPACT MAKEN 
OP HET GEBRUIK VAN WATER?

Het probleem van watertekort speelt wereldwijd. Van de 
smeltende poolkappen tot uitdrogende landdelen, de 
problematiek is over de hele aarde merkbaar. Al in 2025 
zal 50% van de wereldbevolking te maken krijgen met 
zogenaamde ‘waterstress’; Leven met het gebrek aan 
voldoende beschikbaar drinkwater. Watertekort is voor 
iedereen een zichtbaar en begrijpelijk probleem.

HOE KUNNEN WE EEN POSITIEVE IMPACT 
MAKEN VOOR WATERBESPARING?

Door gebruik te maken van gerecycled katoen en PET. 
Als we gebruik maken van deze materialen besparen we 
duizenden liters. Maar hoe kunnen we er zeker van zijn dat 
echt gerecycled materiaal gebruikt is en dat onze claim 
op waterbesparing gerechtvaardigd is?
Met AWARE™ garanderen we de toepassing van 
gerecycled materiaal en de duurzaamheidsclaims van 
verminderde effecten op het milieu. AWARE™ is een 
virtuele component die duurzame inhoud verifieert in een 
eindproduct door middel van tracertechnologie en claims 
valideert door middel van blockchain-technologie.

Begin het ware verhaal van 
duurzaamheid met echt 
gerecycled PET en katoen te 
verkopen met gevalideerde 
duurzaamheidsclaims. 
Dat doet u met:

traceerbaarheid van de door ons 
gebruikte materialen. Het echte 
verhaal van begin tot eind.

gevalideerde impact claims 
(waterbesparing!)

steun aan water.org door 2% 
donaties van ieder verkocht 
IMPACT product.

Kunt u garanderen dat uw 
product echt gemaakt is 
van gerecycled materiaal? 

DAT KUNT U!
Met de IMPACT collection

DE COLLECTIE VAN DE TOEKOMST
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IN DETAILTHE NEXT LEVEL OF SUSTAINABILITY

VERSNIPPEREN
Versnipperen van gebruikte waterflesjes 
of katoenen afval, gecertificeerd door 
GRS (Global Recycled Standard)

TRACER
Voeg AWARE™ tracer deeltjes 
toe aan het gerecyclede fiber 
(als unieke vingerafdruk)

1E SCAN & CONTROLE

GAREN

MATERIAAL Scan of de AWARE™ tracer in het garen wordt 
gedetecteerd. Indien “ja”, dan wordt een digitale 
kopie van het garen (inclusief certificaat en LCA 
data) als AWARE™ token in blockchain vastgelegd, 
waarbij iedere kg garen 1 AWARE™ token oplevert.

Spinnen van garen van de 
daadwerkelijk gerecyclede met 
AWARE™ tracer verrijkte fiber

Materiaal is gemaakt 
van het garen met de 
tracer.

PRODUCTIE

2E SCAN EN CONTROLE

Het eindproduct 
is gemaakt.

Scan of de AWARE™ tracer in het eindproduct 
wordt gedecteerd. Als ja, dan wordt het aantal 
AWARE™ tokens (gerelateerd aan de hoeveelheid 
garen die gebruikt is voor de productie van de 
betreffende order) van de AWARE™ wallet naar 
de Xindao wallet overgemaakt.

DOCUMENT
AWARE™ geeft een Oorsprongscertificaat uit dat 
bevestigt dat het originele en gegarandeerd gerecycled 
garen (met de AWARE™ tracer) is gebruikt voor de 
productie van het uiteindelijke product.

VERZENDING
Producten worden verscheept en komen 
beschikbaar voor verkoop. Xindao heeft toegang 
tot de originele certificaten, de overzichten van 
gebruikte materialen en de validatie van de 
besparingseffecten. 100% transparant.

UW VOORDELEN

*  Ondersteuning van water.org door donatie    

    van 2% van ieder verkocht IMPACT product

*  Traceerbaarheid van de door ons gebruikte  

 materialen. Het echte verhaal van begin tot eind.

*  Gevalideerde impact claims (waterbesparing!)

EIND AAN GREENWASHING
De eerste volledig traceerbare gerecyclede 
polyester en katoenen gft collectie met een 
positieve impact op het gebruik van water.
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WIST U DAT?
DEZE TAS 

LITERS WATER BESPAARD HEEFT?

VERGELEKEN MET EEN NIET-GERECYCLEDE KATOENEN TAS


