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Op zoek naar een passend cadeau voor een verjaardag, jubileum of bedankje? Een 

cadeaukaart van YourGift Cards is het onvergetelijke cadeau, waar iedereen mee uit de 
voeten kan. Bovendien heeft YourGift Cards nu naast de ‘normale’ cadeaukaart en een 
cadeaukaart voor het luxe segment, ook een duurzame cadeaukaart, die te besteden is 

aan duurzame producten óf te doneren is aan een goed doel.

YOURGIFT CARDS INTRODUCEERT 
DUURZAME CADEAUKAART

Toon van Dooijeweerd

YOUR GREEN GIFTCARD
Toon van Dooijeweerd, directeur van YourGift 
Cards: ‘Wij begonnen met een breed besteedbare 
cadeau kaart, gericht op de zakelijke markt. Vanuit 
deze markt kwam steeds vaker de vraag naar een 
kaart voor het luxere segment, waaruit de Your 
Luxury Giftcard is ontstaan. Maar later kwam ook 
de aanbestedingsmarkt met een vraag naar een 
duurzamere cadeaukaart; groen en sustainable. Zo 
is ook de Your Green Gift cadeaukaart ontstaan.

Waarom de Your Green 
Gift cadeaukaart zo 
duurzaam is?  ‘Ten 
eerste is de cadeau kaart 
alleen digitaal te 
verkrijgen, waardoor 
er geen plastic en 
karton gebruikt hoeft 
te worden voor een 
fysieke kaart. Bovendien 
scheelt dit transport. 
Ten tweede hebben we 
uitgebreid gekeken naar 
duurzame acceptanten. 
Er hebben zich partijen 
aangesloten die zich 
onderscheiden in 
hun duurzaamheid 
en circulariteit. De 
kaart is te besteden 
in verschillende 
webshops en winkels, 

neem bijvoorbeeld Circulr, WAAR , Dille & Kamille en 
The Green Beauty Shop,’ gaat Van Dooijeweerd verder.

‘Ik vind het heel belangrijk dat we geen loze 
claims maken, maar echt ervoor zorgen dat de 
acceptanten duurzaam zijn. Nu kunnen wij dit niet 
altijd garanderen natuurlijk, want dan zou je bij iedere 
onderneming die zich aansluit de diepte ingaan om 
te onderzoeken of zij wel aan alles voldoen, maar 
wij hebben wel onze best hiervoor gedaan.’

MAATSCHAPPELIJKE IMPACT
Maar het kopen van duurzame producten is nog 
niet alles: met de aanschaf van een Your Green Gift 
cadeau kaart wordt automatisch namens de besteller 
3% van de kaartwaarde geschonken aan de Plastic 
Soup Foundation, een organisatie die zich inzet 
tegen plasticvervuiling in de oceanen. Binnenkort 
kan de waarde van de cadeaukaart ook volledig 
gedoneerd worden aan de Plastic Soup Foundation. 

Aan de kwaliteit van de kaart hoeft men niet te twijfelen. 
‘De Your Green Gift cadeaukaart heeft dezelfde 
kenmerken als de voorgaande cadeaukaarten,’ vertelt 
de directeur van YourGift Cards. ‘Dat betekent dat 
alle kaarten 100% saldogarantie (de EGI-waarborg) 
hebben, ze voldoen aan alle kwaliteitseisen van het 
Keurmerk Cadeaukaarten, en ze hebben allemaal een 
geldigheidsduur van ruim vier jaar zonder beperkingen.’

TOEKOMST
‘De toekomst van de Your Green Gift cadeaukaart 
zie ik heel positief in. Steeds meer bedrijven richten 
zich op duurzaamheid en zijn op zoek naar duurzame 
cadeaus, een behoefte waarin wij ze kunnen voorzien. 
We hebben verder hoge verwachtingen voor de groei 
van Your Gift Cards, en plannen voor het verduurzamen 
van al onze cadeaukaarten’, besluit Van Dooijeweerd.
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