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The greatest treat to our
planet is the believe
someonelse will save it

Robert twain
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Hallo, ik ben Axelle!

STUDENT BIOLOGIE

Na een rondreis in Australië werd ik geconfronteerd met

de  grote plastic vervuiling die wij als mensen hebben

veroorzaakt. Bij de terugkeer besloot ik dat ik iets wou

doen later om dit probleem aan te pakken. En zo begon ik

aan mijn studies biologie

SCHILDPAD FAN

Werkelijk al het zeeleven in de oceaan is prachtig, maar

toen ze me vroegen "zonder na te denken, on the count of

3, wat is jouw favoriete zeedier?" kwam er super

spontaan schildpad uit.  Zo was de naam geboren. Totally

& Turtle in één woord werd Turtlee! Dat is wat ik wil, de

planeet samen met jullie turtlee clean krijgen. 



Turtlee Green wil meer zijn dan een loutere webshop! Ik wou niet wachten tot

het afwerken van mijn studies om een verschil te maken. Ik zocht nu reeds iets

dat vele mensen zou kunnen bereiken en aansporen om mee te werken aan een

groenere toekomst. Dat was de Turtlee Green. Een webshop, een uithangbord &

een community waar iedereen terecht kan met zijn vragen voor een Zero Waste

levensstijl. 

Maar naast het probleem hier bij ons aan te kaarten, willen we ook het verschil

maken voor de mensen en dieren die rechtstreeks in contact komen met de

plastic vervuiling.  Daarom steunen wij met de opbrengst van de webshop

organisaties die zich inzetten voor het prachtige zeeleven in de oceaan

Waarom kiezen voor
Turtlee Green? 



We steunen the Olive Ridley Project. Ze helpen schildpadden die het

slachtoffer zijn geworden van de plastic vervuiling of achtergelaten

visnetten, Ghostnets genaamd. Wanneer ze hier klaar voor zijn worden ze

weer vrijgelaten in de oceaan waar ze thuishoren. 

Ze zetten ook acties op poten ter sensibilisering en trekken er op uit om

ghostnets uit de oceaan te halen zodat ze geen dreiging meer kunnen

vormen voor het prachtige zeeleven.  

Olive Ridley Project

Koralen zijn enorm belangrijk. Ze maken maar 0.1% deel uit van de

oceaan maar ze huisvesten maar liefst 25% van het zeeleven. Door de

opwarming van de aarde en verzuring van de oceanen sterven ze af. Het is

dus zeer belangrijk dat we de restoratie van de koralen steunen. Daarom

hebben wij een Coral Frame laten bouwen! Deze wordt gemonitord door

Mariene biologen die er op toekijken dat het gezond blijft en goed groeit. 

Coral Frames



Bee Green
Naast het aanbieden van Zero Waste producten op de webshop en het

steunen van goede doelen, zetten we ook projecten op poten met de

opbrengst van de webshop om nog meer mensen te kunnen betrekken.

Een eerste project is Bee Green met als slogan: Hier wordt jouw

herbruikbare verpakking graag gezien! 

Via een raamsticker proberen we de drempel te verlagen om eigen

verpakkingen mee te nemen. Handelaars kunnen dit op hun raam kleven

zodat ze hun klanten kunnen weten, hier wordt mijn verpakking graag

gezien!

Neem alvast zeker een kijkje op de website:

https://www.turtleegreen.com/pages/bee-green

https://www.turtleegreen.com/pages/bee-green


Zero Waste
producten

We geloven dat elke kleine stap, door vele mensen samen, één

grote stap vooruit is. Een stap die de toekomst nodig heeft. 

 Daarom bieden we met plezier onze producten aan via

retailprijzen. Zo kan jij ook meer mensen bereiken en

overtuigen om mee te stappen in het Zero Waste avontuur.

De prijzen gelden voor mensen met een ondernemingsnummer



Voorwaarden

We werken met enkelen voorwaarden, lees hieronder de welke!

 Minimum bestelling van 150€

 Vooraf te betalen 

1.

2.

Eerste Order:

Bij een bestelling van 300€ sturen we gratis je order op

Bij een bestelling van 350€ krijg je een factuurkorting van 5%

Bij een bestelling van 500€ krijg je een factuurkorting van 10%

1.

2.

3.

Factuurkortingen & verzending:

Er is geen minimumbestelling per product. Enkel je totale order moet

minstens 50€ zijn vanaf je tweede bestelling.



Ideaal om Zero Waste onderweg te zijn

Deze drinkflessen van 500ml blijven tot 8u warm en 24u koud. 

Ze mogen niet in de vaatwasser. 

Dankzij deze flessen kan je heel wat plastic afval besparen. Per minuut belandt

er een equivalent van één vrachtwagen vol met plastic in de oceaan.  Goed

voor zo'n 8miljoen ton per jaar. Dat is te veel. Door een simpele overstap naar

een drinkfles kan je dat al een deel verhelpen.

Thermos Drinkflessen



inkoop: 10.00€ excl. BTW  

verkoop: 20.00€ incl. BTW

Drin kflessen  Effe Kleuren

Zwart Blauw Lichtblauw Groen Grijs



Drin kflessen  Marm ere Kleuren

inkoop: 11.25€ excl. BTW  

verkoop: 25.00€ incl. BTW

Marmer 

wit

Marmer

goud

Marmer 

zwart

Marmer

groen

Marmer

tropical



Wegwerp scheermessen zorgen voor heel wat afval in de

badkamer. De hoofdjes zijn dan nog eens elks apart verpakt in

plastic om dan opnieuw verpakt te worden in  één plastic

omverpakking.

Dankzij deze Safety Razors hoef je enkel nog jouw mesjes zelf

te vervangen. Deze kunnen bovendien nog eens gerecycleerd

worden. Een echte Zero Waste musthave dus!

Je kan de scheermessen kopen met of zonder staander.

Mesjes ter navulling zijn apart te kopen. 

navulmes per 20stuks: 10€ exclusief BTW

Nooit meer plastic tijdens het scheren
Safety Razor



Safety Razors - Metaal zon der stan d

inkoop: 11€ excl. BTW  

verkoop: 20€ incl. BTW



Safety Razors - Metaal Met stan d

inkoop: 15€ excl. BTW  

verkoop: 25€ incl. BTW

Scheermes Rosé Scheermes Zwart



Safety Razors - Hout zon der stan d

inkoop: 13.50€ excl. BTW  

verkoop: 22.50€ incl. BTW

Scheermes Hout



Safety Razors - Hout m et stan d

inkoop: 17.50€ excl. BTW  

verkoop: 27.50€ incl. BTW

Scheermes Hout



Onze herbruikbare metalen rietjes zijn ideaal om te verkopen

in een webshop, handelszaak of om te gebruiken in een

horecazaak.

Ze kunnen in de vaatwasser maar er zijn ook borsteltjes te

verkrijgen voor een éxtra diepe reiniging. 

Je kan ze in bulk kopen of reeds in sets. Het voordeel van

bulk is dat jouw klanten zelf hun set kunnen samenstellen en

zijn voordeliger in prijs.

De rietjes zijn 6x215mm of 6x140mm (kort)

De zakjes en borsteltjes zijn apart te kopen. 

Zakje: 1€ exclusief BTW  - verkoop 2€ inclusief BTW

Borsteltje: 0,50€ exclusief BTW - verkoop 1€ inclusief BTW

Skip a straw, save a turtle
Reusable Straws



Herbruikbare rietjes -  SET

Rosé Regenboog ZwartZilver

inkoop: 5€ excl. BTW  

verkoop: 12€ incl. BTW



Herbruikbare rietjes -  Recht

inkoop 50stuks: 75€ incl. BTW= 1.25€ per stuk excl. BTW 

inkoop 100stuks: 121€ incl.  BTW = 1.00€ per stuk excl. BTW 

verkoop: 3.00€ per stuk incl. BTW

Rosé Regenboog Zilver Zwart



Herbruikbare rietjes -  Gebogen

inkoop 50stuks: 75€ incl. BTW = 1.25€ per stuk excl. BTW 

inkoop 100stuks: 121€ incl. BTW = 1.00€ per stuk excl. BTW 

verkoop: 3.00€ per stuk incl. BTW

Rosé Regenboog Zwart



Herbruikbare rietjes -  Kort

Rosé Regenboog Zilver Zwart

inkoop 50stuks: 75€ incl. BTW = 1.25€ per stuk excl. BTW 

inkoop 100stuks: 121€ incl. BTW = 1.00€ per stuk excl. BTW 

verkoop: 3.00€ per stuk incl. BTW



Connect with us online

@turtleegreenBE

@turtleegreen

Facebook

Instagram

http://facebook.com/TurtleeGreenBE
http://instagram.com/turtleegreen


Bestelling
Overtuigd van onze producten en Turtlee Green & wil je graag een

bestelling plaatsen?

Gelieve het bestand met jouw (facturatie)gegevens in te vullen 

Gegevens:

In dit excelbestand kan jij jouw order doorgeven. Zo zie je ineens welke

voorwaarden er van toepassing zijn. In de bestellijst staan nog andere

producten, je kan ze terugvinden op de site. 

Gelieve als bestandsnaam te geven "Bestelling *naam* *datum*

Bestelling eerste order

Bestellijst

Je bestelling mag worden doorgestuurd naar wholesale@turtleegreen.com

Formulier eerste order

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0281/1065/1478/files/Bestelling_bedrijf_datum_-_eerste_order.xlsx?v=1614030169
mailto://wholesale@turtleegreen.com
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0281/1065/1478/files/Formulier_Eerste_Order.docx?v=1600799279


Drop us a note
We horen graag van jou & helpen je heel
graag verder met vragen!

EMAIL
wholesale@turtleegreen.com

WEBSITE
www.turtleegreen.com

TELEFOON
0479335386

http://turtleegreen.com/
mailto:wholesale@turtleegreen.com
tel:079335386

