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EEN BIJZONDER CADEAUTJE VOOR JOU

WE ARE LIMITED EDITIONS
Hé jij, leuk dat je onze digitale showroom bezoekt!
Onze uitdaging was hoe we een catalogus konden
maken waarin je ook een beetje bij ons bedrijf op
bezoek bent. Dat je ons DNA bij wijze van spreken
meekrijgt. En upcyclen zit in ons DNA, al vanaf
2012.
In ons kleurrijke atelier maken we producten van
jouw niet-meer-bruikbarebedrijfskleding. Of van
jouw banners, gordijnen of vlaggen. Wij maken van
alles: originele relatiegeschenken, kerstcadeautjes
voor je medewerkers, inrichting van je ontvangstruimte, tassen voor je onboarding programma,
noem maar op. Stuk voor stuk uniek.
Zo doen we samen iets heel concreets aan die gigantische hoeveelheid afval. Daar voelt niet alleen de
planeet zich beter bij: je maakt met je bedrijf ook
duidelijk waar je voor staat, en waar je in gelooft.
Geen resttextiel? Geen probleem: er is (meer dan..)
genoeg elders, en wij helpen je graag bij het vinden
van het juiste materiaal voor jouw limited edition!
Zin in een voorproefje? Ga naar pagina 33.
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WIJ LEVEREN DRAAGKRACHT
Bij Vanhulley zijn we natuurlijk heel trots op onze
producten, maar nog veel meer op onze vrouwen.
Elk jaar vinden ongeveer 15 vrouwen met afstand
tot de arbeidsmarkt hun weg naar ons atelier, en
werken hier een jaar lang aan hun eigen ontwikkeling.
Na een jaar stromen ze uit: diploma op zak, beter
Nederlands, groter netwerk, en flink wat werkervaring.
Meer hierover weten? Bekijk dan het sociaal jaarverslag op onze website via vanhulley.com.
Wij geloven dat onze manier van werken echt het
verschil maakt. Kansen creëert voor wie net dat
extra zetje nodig heeft. Door met ons samen te
werken lever jij ook draagkracht. Doe je mee?
Wij voldoen aan alle criteria voor de invulling van
je social return verplichting. Dus je kunt onze
factuur hierop volledig in mindering brengen.
Wij zijn trotse partner van deze organisaties:
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VAN AFVAL NAAR OPVALLER
Er kan nog zo ontzettend veel met je restmateriaal!
Je ziet in deze catalogus onze meest gemaakte
producten. Van kleine sleutelhanger tot grote
reistas, allemaal met een origineel Vanhulley
accent.
Bij de producten staan richtprijzen, en dat moet je
ook zo opvatten. Die zijn natuurlijk afhankelijk van
de oplage, en van het materiaal dat je aanlevert.
Maar ook of je je eigen logo erop wilt, of juist niet.
En, als je zelf een fantastisch idee hebt voor je
oude textiel of reststoffen, of je wilt dat wij daarin
met je meedenken, dan moet het heel raar lopen,
willen we daar niet uitkomen.
Bij ons is dus eigenlijk alles mogelijk. Maatwerk
heet dat. Bel vooral met Ella voor een afspraak.

VERGROOT JE DRAAGKRACHT VANDAAG NOG:
06-28 33 38 35 of ella@vanhulley.nl
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GEZAMENLIJKE IMPACT
Het zal duidelijk zijn, met onze sociale en duurzame missie staat impact bij ons met stip op 1. We
kunnen ons dan ook vinden in veel van de Sustainable Development Goals (zie sdgnederland.nl). Aan
het terugdringen van armoede (#1), verantwoorde
consumptie en productie (#12) en maar liefst nog
vijf andere doelen leveren wij een substantiële
bijdrage.
De grootste kracht zit hem volgens ons vooral in
#17: partnerschappen om de doelstellingen te
bereiken. Wij geloven dat als we elkaar versterken,
de doelen ook versneld gehaald kunnen worden. Dat
samenwerking loont, ook voor onze opdrachtgevers,
is al meerdere keren aangetoond. We geven je graag
referenties, of kijk anders even op pagina 33.
Met ons partneren betekent prachtige producten
met impact op zo veel meer terreinen dan alleen
‘hergebruik’. Je draagt bij aan al die andere doelen.
Dat telt. Echt.
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FEEST
FEEST

wij maken die
slingers wel
hoef jij ze
alleen nog
maar op
te hangen
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01001 - Slabbetje
Kleintje geboren op het werk? Jong beginnen
met verhalen vertellen: "Er was eens een
gebruikte polo.."

maken we van
• polo
• t-shirt

richtprijs
€17,50

01002 - babysetje
Slim gebruikmaken van de mouwen van een
sweater, en ineens is daar het babysetje. Lekker
zacht broekje met bijpassend mutsje, en papa
en mama kunnen buiten ‘shinen’ met de kleine.

maken we van
• polo
• sweater

maat 74/80

richtprijs
€39,95

01003 - slingers
3 meter telt deze slinger, die elk feest opvrolijkt.
Zeker als je je oude blouse of jas er nog in
terugziet. Wel nog even zelf ophangen.. zo
werkt dat.

maken we van
• alle resttextiel

standaard 3 meter
Andere lengtes in overleg

richtprijs
€14,95
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TASSEN

Om je schouder,
op je rug, aan je arm
vol of leeg:
inhoud heeft 'ie zeker!
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02001 - Koordtasje
De paden op, de lanen in. Vooruit met flinke
(sport/gym/zwem-) tas.

maken we van
• polo
• t-shirt
• overhemd

Afmetingen: 39 x 33 cm

Zoek je iets
anders?

?

richtprijs
€9,95

Neem contact op
met Ella van der heide

?
Maatwerk is
altijd mogelijk!

06 28 33 38 35 &
ella@vanhulley.nl

02002 - wastas/strandtas
Superslim ontwerp waar je het overhemd nog
mooi in terugziet. Verzamel je was erin, of neem
‘m mee naar het strand, er kan echt mega-veel in!

maken we van
• overhemd

richtprijs
€14,95
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02003 - rugtas
Ha, de zakken van de jas zitten nog gewoon op
deze toffe rugzak. Met autogordels als hengsels
kan hij heel wat hebben.

maken we van
• jas
• bodywarmer

Inhoud: circa 28 L

richtprijs
€69,95

02004 - totebag
Echt zo’n altijd-handig-tas. Wij zorgen ervoor
dat de oorspronkelijke elementen zoveel mogelijk bewaard en zo mooi mogelijk zichtbaar
blijven: zakken, ritsen, knopen.

maken we van
• werkbroek
• overhemd
• rok		

• vlag
• jas
• blazer
• overall

richtprijs
€19,95

Afmetingen: 48 x 41 cm

02005 - sporttas/weekendtas
Door z’n oorsprong natuurlijk al waterdicht,
dus er kan je niks gebeuren opdat weekendje
weg, of door de regen naar het voetbalveld.

maken we van
• jas

Inhoud: circa 30 L

richtprijs
€69,95
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KANTOOR

KAPOTTE BANNER?
NIEUWE prullenbak!
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03001 - laptophoes
Naar je klant met deze laptophoes is meteen
binnenkomen met een goed verhaal. We
kunnen ‘m echt van van alles maken! In de
maat van de laptops van je bedrijf, natuurlijk.

maken we van
• banner
• broek
• jas
• bodywarmer

richtprijs
€24,95 / €39,95

Afmetingen in overleg

03002 - laptoptas
Je mag er natuurlijk ook wel iets anders in
stoppen, maar je laptop past er in elk geval
mooi in. Met de stevige autogordel blijft hij
mooi om je schouder hangen.

maken we van
• jas		
• broek
• jas (voering)
• bodywarmer		

richtprijs
€39,95

afmetingen: 42 x 28 cm

03003 - ipadhoes
Praktisch en met een leuke twist als sluiting:
je maakt met je bedrijf een mooi statement
als je medewerkers dit nonchalant tevoorschijn
toveren bij een bespreking.

maken we van
• bodywarmer		
• jas

Afmetingen: 27 x 18 CM

richtprijs
€25,95
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03004 - documentenmap
Wanneer je hierin je offerte presenteert heb
je de opdracht al bijna binnen. Vooral leuk als
het van je oude (niet meer roll-up) banners is
gemaakt.

maken we van
• banner		

inhoud: A4

richtprijs
€ 14,95

03005 - prullenbak
Het materiaal van een banner is heel geschikt
voor deze prachtige prullenbakken. Ook als
wasmand te gebruiken. Of voor een grote plant
in het kantoor. Of de kerstboom. Of je collega.

maken we van
• banner		

Afmetingen in overleg

richtprijs
€9,95

03006 - bloembakje/pennenbakje
Dit is nou echt een multifunctioneel relatiegeschenk. Is voor bloemen, pennen, kruiden. Kan
staan of hangen. Kunnen we maken van
elk stevig restmateriaal.

maken we van
• banner
• meubelstof

richtprijs
€5,95
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KOKEN EN ETEN

Oude stoffen?
Wij bakken er
wel iets van
16

04001 - lunchwrap
Een lege broodtrommel is gedoe in je tas.
Met deze lunchwrap heb je dat probleem niet.
Voedselveilige binnenlaag, en na de lunch
vouw je ‘m gewoon op, klaar. En natuurlijk
wasbaar.

maken we van
• overhemd
• rok
• pantalon
• veiligheidshesje			

Een ander
idee?

?

?

richtprijs
€17,50

Neem contact op
met Ella van der heide
Vraag naar de
mogelijkheden!

06 28 33 38 35 &
ella@vanhulley.nl

04002 - groente- en fruitzak
Deze heb je standaard bij je, want je gaat geen
plastic zakje meer pakken voor het afwegen
van groente en fruit. Weegt zelf bijna niks,
superpraktisch.

maken we van
• overhemd
• polo
richtprijs
• t-shirt
• veiligheidshesje			
€6,95

Afmetingen: 36 x 33 cm
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04003 - Schort
Koken is niet voor watjes, en een stoer schort
helpt dan natuurlijk. En dit ‘matcht’ uiteraard
geweldig bij de BBQ, met al die zakken, die
gewoon meeverhuisd zijn!

maken we van
• tuinbroek
• overalls
•		

richtprijs
€45,00

Standaard maat

04004 - sloof
In de bediening of achter het fornuis, de sloof
is lekker lang en stoot vuil en vloeistof af,
zeker als hij van wat steviger stof is gemaakt.
Draaien maar die (biologische!) kipspiezen!

maken we van
• broek
• overhemd

standaard maat

richtprijs
€45,00

04005 - 2 placemats & 2 servetten
Een romantisch diner voor twee, of op een volle
tafel bij het personeelsfeest. Ook een originele
aanvulling op het kerstpakket. Eet smakelijk!

maken we van
• broek
• overhemd
• jas 		

richtprijs
€24,95

Afmetingen: placemat 43 x 33 cm
		
servet 33 x 33 cm
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GOODIES

van haaraccessoires
tot zadelhoezen:
alles voor in de
goodiebag!
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05001 - prulleyzakje
De naam zegt het al: alle prullen kunnen erin.
Opladers, snoeren, make-up, haarclips en ga
zo maar door. Sterk doordat het zo simpel is.
En toch met een heel goed verhaal, wat wil je
nog meer?

maken we van
• overhemd
• sjaal		
• t-shirt
• polo
• veiligheidshesje

richtprijs
€4,95

Afmetingen: 23 x 19 cm

05002 - manchetmapje
Superhandig voor je kleingeld, oortjes, visitekaartjes, of ander klein spul: het manchetmapje. Echt een goodie die je weggeeft, met
misschien een leuke boodschap of bedankbriefje erin?

maken we van
• overhemd			

richtprijs
€4,95

05003 - scrunchie
Bij jonge meiden is de scrunchie een vast
onderdeel van de outfit. Dan weer om de pols,
dan weer in het haar, of gewoon om mee te
freubelen.

maken we van
• overhemd
• pantalon
• schort		

richtprijs
€4,95
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05004 - sleutelhanger lintje
Waarom wachten op Koningsdag? Creëer je
eigen lintjesregen, en bedank je medewerkers
voor hun tomeloze inzet en energie, met deze
sleutelhanger.

maken we van
• overhemd

richtprijs
€3,95

05005 - sleutelhanger stropdas
We maakten ze al van heel verschillende
stoffen, en elke keer zijn ze leuk: de stropdasjes. Chique met een knipoog, zeg maar. En ook
leuk van stoere stof, dus!

maken we van
• sjaal
• stropdas
• overhemd		

richtprijs
€4,95

05006 - sleutelhanger broekkey
Een weggevertje met een mooie boodschap,
en origineel design: de broekkey. Een van de
meest verkochte producten in de goodielijn.
Zeker weten dat iedereen in het bedrijf die gaat
gebruiken, vooral als je logo op de pijp staat!

maken we van
• werkbroek

richtprijs
€4,95

22

05007 - sleutelhanger kussentje
Van oorsprong ontwikkeld voor een bedrijf in
meubels, maar té leuk om niet op te nemen in
onze vaste collectie. Hang ‘m aan een cadeautje
voor iemand die na het werkzame leven van
z’n rust gaat genieten, bijvoorbeeld!

maken we van
• meubelstof

richtprijs
€4,95

05008 - keycord
Congres, evenement, bezoekersregistratie?
Dan kom je niet meer aan met plastic rotzooi,
maar dan gebruik je wasbare en herbruikbare
keycords van restmateriaal. Dus inleveren na
de beurs, of meenemen naar de volgende.

maken we van
• overhemd			

richtprijs
€7,50

05009 - snoerenbinder
Heel herkenbaar: snoeren die overal slingeren,
en dus ook altijd in elkaar gedraaid zitten. Met
deze totaal verantwoorde snoerenbinder met
klittenbandsluiting kom je altijd uit de knoop.

maken we van
• pantalon			
• overhemd
• schort		

richtprijs
€4,95
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05010 - flessenhouder
Nee, het houdt de wijn niet koud, of warm.
Het is wel een heel originele geschenkverpakking. Zo weet de ontvanger direct van
welk bedrijf dit afkomstig is. En dat is precies
de bedoeling.

maken we van
• overhemd		

richtprijs
€5,95

05011 - flessenhouder & bloembakje
Voor grote doeken die bouwwerken afschermen
en tribunes bedekken hebben wij maar liefst
2 tweede levens bedacht. Eerst geef je je relaties een fles wijn cadeau, en daarna kan de
houder afgeknipt en omgeslagen worden tot
een bloembakje. Up-up-upcycling!

maken we van
• banner
• meshdoeken

richtprijs
€7,50

05012 - zadelhoes
Het laatste product begint natuurlijk met
een z. Deze waterdichte zadelhoes, gemaakt
van bannermateriaal, fleurt de hele fietsenstalling op

maken we van
• banner
• broek
• jas

richtprijs
€12,50
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ALLES OP EEN RIJ
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Zoek je iets anders?
Maatwerk is altijd mogelijk!
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AANDACHT VOOR JOUW VERHAAL
We zeiden het al eerder: wij geloven in de kracht
van samenwerken. De combinatie van jouw materialen, onze ontwerpen en de vrouwen maken elk
product dat het atelier verlaat uniek.
Jouw verhaal kunnen we nog meer aandacht geven
door het te vertellen aan de ontvanger. Dat kan bijvoorbeeld door een mooie tekst op de zogenaamde
papieren tags, of door een stoffen label met onze
beide logo’s. Op die manier wordt in elk product
onze samenwerking zichtbaar, én laten we zien
waar jouw bedrijf voor staat!
Op de papieren tags is genoeg ruimte voor extra
uitleg over het product: wat was het voorheen,
en waar is het van gemaakt?, onze samenwerking
(bijvoorbeeld in combinatie met SDG 17), jouw
bedrijfslogo, of wat dacht je van een kortingscode
of een andere actie?
Standaard worden de tags gedrukt op PaperWise,
wat papier dat gemaakt is van landbouwafval.
Geen inspiratie voor pakkende teksten? Geen
zorgen, ook daar denken we graag in mee.
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EEN BIJZONDER
CADEAUTJE VOOR JOU

..en jij ontvangt
helemaal vrijblijvend
jouw limited edition!
..WIJ DOEN ER IETS LEUKS MEE..
Stuur één
(kleding)stuk op*..

VERGROOT JE DRAAGKRACHT VANDAAG NOG:
06-28 33 38 35 of ella@vanhulley.nl
*PEIZERWEG 128
9727AN GRONINGEN

Voor onder andere deze bedrijven maakten wij al prachtige Limited Editions:
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DRAAGKRACHT.

