
Hoi!

Welkom bij MOYU.

In dit document vertellen we je alles wat je moet weten over ons bedrijf, onze missie,

kernwaarden, USP’s, certificeringen, aangesloten merken, ons team en onze contactgegevens.

Laten we beginnen met de belangrijkste feiten:

Founder: Roel Schatorjé

Co-Founder: Paul Sintnicolaas

Opgericht: in 2019.

Type onderneming: sociale, duurzame onderneming.

Branche: duurzame schrijfartikelen.

Aantal werknemers: 22, waarvan 12 vaste krachten, 3 ZZP’ers en gemiddeld 7 stagiair(e)s

(laatste update: november 2021).

Missie: Een groene wereld vol bossen en biodiversiteit, waar papierverspilling, single use

paper en ontbossing voorgoed verleden tijd zijn.

Doelgroep: Enerzijds bewuste consumenten, met name vrouwen tussen de 30-50 jaar, die

graag duurzame keuzes maken. Anderzijds zakelijke klanten die papierverspilling tegen willen

gaan op de werkvloer of zoeken naar een gepersonaliseerd, duurzaam relatiegeschenk.

Aantal geplante bomen: 26.201 🌳

(datum: 4/11/21. Zie ook de live teller op de website).
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MOYU in een notendop…

Wij zijn een scale-up bedrijf dat een oplossing en alternatief wil bieden voor pulp papier. Ons

doel? Een wereld waarin single use paper en papierverspilling verleden tijd zijn en waar de

natuur volop kan groeien en bloeien.

Daarom verkopen we uitwisbare notitieboeken en andere fijne schrijfartikelen, gemaakt van

duurzaam steenpapier. Dit papier is vrij van bomen, water en nare chemicaliën. Steenpapier is

gemiddeld zo’n 500 keer te herschrijven en gaat maanden tot jaren met je mee. Tot slot planten

we per aangeschaft notitieboek een boom in Kenia, met onze partner Trees For Kenya.. Zo

helpen we om de natuur te behouden én nieuwe natuur te creëren. Trees For Kenya plant

bovendien uitsluitend native trees die van nature voorkomen in het gebied. Dit heeft een

positief effect op de lokale biodiversiteit en het ecosysteem als geheel.

Een lokale werknemer van Trees For Kenya
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https://www.moyu-notebooks.com/blogs/news/onze-partner-trees-for-kenya


Unique Selling Points: wat maakt ons uniek?

Als enige in Nederland biedt MOYU herschrijfbaar steenpapier aan. Deze papiersoort bestaat

voor 80% uit pure kalksteen en 20% schone HDPE plastic. Er bestaan meer bedrijven die

steenpapieren producten verkopen, maar deze producten zijn niet herschrijfbaar. Het voordeel

van deze herschrijfbaarheid is groot: gemiddeld vervangt een steenpapieren notitieboek zo’n

vijftien papieren notitieboekjes.

Steenpapier biedt tal van andere, unieke kenmerken:

✔ Duurzaam geproduceerd: 67% minder CO2-uitstoot dan bij productie pulp papier.

✔ Soepele schrijfervaring: vergelijkbaar met pulp papier, maar dan net iets gladder.

✔ Uitwisbaar & herschrijfbaar: dankzij de Frixion MOYU Pen en een vochtig doekje.

✔ 100% recyclebaar: Cradle-to-Cradle Zilver gecertificeerd.

✔Waterafstotend en scheurbestendig: wel zo handig.

Uitwisbaar Notitieboek: Young Yellow
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Naast notitieboeken, maken we ook andere schrijfartikelen. Denk hierbij aan weekplanners, to

do lists, flipovers, shopping lists, maandplanners, etcetera.

Uitwisbare Memo Notes

Uitwisbare Desk Planner
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Onze kernwaarden: waar wij voor staan

✔ Nature first – Altijd en overal!

✔ Verbinding – Met onze klanten, bedrijven, projecten en de aardbol.

✔ Openheid & transparantie – Zowel intern als extern.

✔ Ownership – We nemen onze verantwoordelijkheden als individu en als bedrijf serieus.

✔ Pro-actief & Creatief – We denken in mogelijkheden en oplossingen.

MOYU voor bedrijven

Inmiddels hebben al meer dan 150 bedrijven gekozen voor MOYU. Denk hierbij aan Triodos,

Rabobank, Universiteit van Amsterdam, Deloitte, Santander, WWF, Green Office Wageningen

en de Politie. De meest voorkomende behoeftes van zakelijk klanten zijn:

● Papierverspilling op de werkvloer tegengaan

● Groeien richting een paperless office

● Het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen

● Een duurzaam (en vaak gepersonaliseerd) relatiegeschenk aan klanten kunnen geven

● Een intern (vaak gepersonaliseerd)  geschenk aan werknemers

● Een duurzaam kerstpakket voor klanten en werknemers

● Een duurzame giveaway tijdens een evenement of speciale gebeurtenis

Zakelijke, gepersonaliseerde notitieboeken
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Distributeurs & Winkels/Retail

We verzenden onze producten via Studiebijdehand in Zuidland. Daarnaast zijn we te vinden op

diverse online platforms, waaronder bol.com, Fashionchick, Flavourites, Amazon en

Ecogoodies. Tot slot liggen we in meer dan vijftig fysieke winkels verspreid over Nederland en

België,, zoals boekhandel Scheltema in Amsterdam, Winkeltjes vol Winkeltjes in Utrecht,

Green UP in Utrecht en Conceptstore InMiddels in Middelburg.

Merkenportfolio

We werken samen met:

- Taiwan Lung Meng Advanced Composite Materials Company

- Drukkerij de Bij in Amsterdam

- Binderij van Wijk in Utrecht

- Distributiecentrum Studiebijdehand in Zuidland

- Trees For Kenya

Certificeringen

- Kiwa Castor GAEA

- Cradle To Cradle Zilver Certificaat

- ISO 14001:2004

De belangrijkste Nederlandse spelers op dit gebied:

● Bambook

● Correctbook

● Paper on the Rocks

● Greenstory
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https://www.bol.com/nl/nl/b/moyu-notebooks/600899243/
https://www.fashionchick.nl/accessoires/moyu-notebooks/
https://www.flavourites.nl/webshop/moyu_rocks-
https://ecogoodies.nl/shop/moyu-herbruikbare-notitieboeken-van-steen/
https://www.moyu-notebooks.com/pages/retail
https://www.debij.nl/home
https://www.binderijvanwijk.nl
https://www.studiebijdehand.nl
https://www.moyu-notebooks.com/blogs/news/onze-partner-trees-for-kenya
https://www.kiwa.com/nl/nl/service/k15012-manual-kiwa-castor-gaea-circulaire-economie-aspecten-producten-procedures/
https://www.c2ccertified.org/get-certified/levels/silver/v3_0
https://www.iso.org/standard/31807.html
https://www.bambook.org/nl/
https://www.correctbook.com/nl/
https://paperontherocks.com
https://ourgreenstory.com/nl/


Adresgegevens

MOYU

H.J.E. Wenckebachweg 144

Amsterdam, 1114 AD

Nederland

Contactgegevens

Founder Roel Schatorjé

Roel Schatorjé

Telefoon: +31 6 21 96 20 82

Email: Roel@moyu.rocks

Contactpersoon zakelijk

Paul Sintnicolaas

Telefoon: +31 6 34 22 17 10

Email: Paul@moyu.rocks

Links: Paul Sintnicolaas, rechts: Roel Schatorjé
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