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 HA CONCEPT
H E T

PPYBecome brengt een instant 
vakantiegevoel. Zelfs wanneer je 
thuis bent en droomt van leuke 
uitstapjes, reizen en nog zoveel meer 
... gemaakt voor de vrolijke jongens & 
meisjes die onze passie voor zee, zon 
& zand delen. 

We brengen kleurrijke lifestyle 
fashion gecombineerd met neutrale 
designs die blijven scoren. Elk detail 
moet perfect zijn. We gaan voor meer 
kwaliteit en minder waste, want enkel 
zo kan jij meer betekenis hechten aan 
elke aankoop.



ONZE ECO-VRIENDELIJKE
collecties

Onze dagdagelijkse missie? Simpel. Het optimaliseren van 
onze eco-vriendelijke verwerkingsprocessen. Zo kunnen 

we onze wereld beschermen zodat wij, onze kapoenen én 
de dieren van een mooi leven kunnen (blijven) genieten.

Become brengt een volledige collectie die  
voornamelijk gemaakt is van gerecycleerde petflessen.  

Zo sparen we grondstoffen en zorgen we ervoor dat plastic 
flessen niet eindigen in onze prachtige oceanen.

Een eco-friendly lifestyle brand dat je door én met je 
aankopen een goed gevoel geeft. Dit zijn wij. 

Puur comfort en zelfzekerheid met onze kwalitatieve, 
stijlvolle en ecovriendelijke kids collectie. Van een 

gelukzalig gevoel gesproken terwijl we de schoonheid van 
dier en natuur beschermen (zonder moeite).

 

Bovendien werken we enkel samen met leveranciers die 
ons kunnen garanderen dat onze kleding onder goede 

omstandigheden gemaakt wordt en dat de medewerkers 
goed behandeld worden.

Enkele van hun certificaten:

1 kg recycled polyester = 60x  

-86%

-75%

-66% minder energie 
verbruik dan 

polyester

 minder CO2-uitstoot 
dan polyester

water nodig dan  
polyester

from plastic to fantastic
GERECYCLEERDE POLYESTER

Omdat we milieuvriendelijke stijlvolle producten willen leveren, hebben 
we een aantal stoffen om om mee te werken.

We kozen voor gerecycled polyester vanwege de vele voordelen die de 
stof biedt voor het milieu en voor uw comfort.



REISTA
SSEN

Onze weekend- en toilettassen geven meteen extra kleur, voor 
elke gelegenheid. 
Leuke prints, vrolijke kleuren én gemaakt van gerecycleerde petf-
lessen. Dat is pure feelgood met stijl en comfort! 
Spot de diertjes en bezorg ze vandaag nog een betere dag! 

Weekendtassen voor avonturiers
Duffel bag
------------
- recycled polyester + TPE coating 
- waterafstotende voering
- 48cm x 22cm x 22cm
- ruim vak met ritssluiting vooraan
- verstelbare en afneembare schouderband



Weekendtas
------------
- recycled polyester :  11 PET f lessen
- waterafstotende voering
- 48cm x 22xm x 22cm

Mini tasje 
------------
- recycled polyester: 3 PET flessen
- waterafstotende voering
- 21 x 4 x 15



Stay wild moon child

Er is niets leuker dan op avontuur te vertrekken met je kleine ont-
dekkingsreizigers.

Met deze mooie tassen kun je ze stimuleren om buiten te spelen, 
de wereld te ontdekken en ondertussen te voorkomen dat dieren 
worstelen met plastic afval.

Wild & free tassen

Ronnie de wasbeer Freddy de vos

Ronnie eet alles op, terwijl Freddy bedachtzamer is. 
Hij moet Ronnie beschermen omdat hij plastic met voedsel 
verwart. Het enige wat ze willen doen is spelen en een fijne dag 
hebben. Net als je kleintjes.
Help Freddy & Ronnie door onze tassen te gebruiken die gemaakt 
zijn van gerecycleerde plastic flessen.
 
Laten we de schattige Ronnie & Freddy een handje helpen door 
met onze tassen de natuur in te trekken, te reizen en te spelen. 
Zo worstelen deze mooie dieren een pak minder met het plastic 
afval. Ze zullen je zo dankbaar zijn!



Maak je eigen slinger!

All good things 
are wild & free



Precious moments

Dé tas voor elke activiteit



Trek eropuit in stijl en ga tegelijkertijd de plasticvervuiling 
tegen. Met alles bij de hand, loop je al recyclerend door het 
land. Te combineren met de mini tas, want uitgaan in stijl 
gaat nooit uit de mode!

Dankzij de gladde coating, kan je de tas snel en gemakkelijk 
proper maken. Deze coating is waterafstotend, dit helpt om 
je dierbare spulletjes te beschermen tegen de regen.

Multifunctioneel mini tasjeHet zit ‘m in de details

Behold the turt le

I ’m here for the sheep 

thr i l ls



BFG01 TFG02

BRBG01 TRB02

BFG01 TFG02

BRBG01 TRB02





ZW
EM

ZA
KKEN

zwemzakken

Deze beestige zwemzakken zijn een must have om het 
nieuwe schooljaar in te stappen. En het allerbeste? Ze zijn 
gemaakt van 100% gerecycleerd polyester.

SBFG01 SBRB01

SBWB01SBCB01





be·come | \ bi-ˈkəm, bē- \
intransitive verb

1a: to come into existence
1b: to come to be 

2  : to undergo change or development 
3  : ‘be eco start with me’ 

Lo o k i n g  fo r w a r d  t o  w o r k  
 o n  a  b r i gh t  fu t u r e  

t o ge t h e r !

@ B E C O M E. 

@ B E C O M E OFFICALSTORE

www.becomeshop.be



book


