
GREENCOFFINS natuurlijk...

Duurzaam voor mens en milieu



GreenCoffins from nature to ... nature



“Prachtige handgemaakte, milieuvriendelijke uitvaartmanden,
kisten en urnen.” 

Gepassioneerd door milieu en Fair Trade
GreenCoffins is sinds de oprichting in 2010 de enige leverancier in Nederland, Belgie en Duitsland van 
milieuvriendelijke Fair Trade uitvaartmanden gemaakt in door de World Fair Trade Organizaztion (WFTO) 
gecontroleerde werkplaatsen. Onze uitvaartmanden zijn onder eerlijke werkomstandigheden geproduceerd 
van ecologisch verantwoord geteelde gewassen. We gebruiken gewassen die na het oogsten zonder herplanting 
zichzelf herstellen. De natuur wordt op deze wijze wel gebruikt, maar niet verbruikt. 
Onze uitvaartmanden zijn stevig gevlochten van natuurlijke materialen en zijn voorzien van een massieve houten 
bodem. Er worden geen spijkers, schroeven of nietjes gebruikt en de in enkele manden gebruikte kleurstof is op 
waterbasis zodat onze uitvaartmanden volledig biologisch afbreekbaar blijven.
GreenCoffins biedt een vriendelijk ogend en milieubewust alternatief voor de traditionele doodskist.

People, planet, profit
GreenCoffins werkt volgens het principe van ‘people, planet, profit’.
Op deze manier steunen we de economische ontwikkeling in de armere regio’s
van Zuid-Oost Azië, zorgen we voor goede werkomstandigheden, geven we 
eerlijke prijzen aan de producenten en behouden we de natuur voor de generaties 
die na ons komen. Zo dragen we bij aan een duurzame ontwikkeling in deze armere regio’s.

Persoonlijke aandacht en service
Wij begrijpen als geen ander dat persoonlijke aandacht en service rondom een uitvaart zeer belangrijk is. 
Daarom zijn wij 24-uur per dag bereikbaar via 071 - 521 85 70. We bezorgen persoonlijk met onopvallende auto’s 
en indien gewenst kunnen we ook een toelichting geven en eventuele vragen beantwoorden.



Bamboe Eco Rond

Bamboe

Bamboe Eco Traditioneel



Bamboe

Bamboe Lattice Rond

Bamboe Lattice Traditioneel

 

Bamboe 
Deze plant is de snelst groeiende plant op 
aarde, soms tot wel een meter per dag.
Wanneer bamboe wordt gekapt duurt het 
slechts 59 dagen voordat de volle lengte 
weer wordt bereikt. Daarmee is bamboe 
een ultiem duurzaam materiaal. 
De bamboe manden worden gemaakt in een 
door de WFTO gecontroleerde werkplaats.

De door ons gebruikte soort Phyllostachys 
Pubescens  wordt niet gegeten door de 
reuzenpanda, bovendien komt de panda 
niet  voor in de  regio waar onze werkplaats 
is gevestigd.

www.greencoffins.nl
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Bananenblad Traditioneel 

Bananenblad Rond

BananenbladBananenplant 
Deze plant is een van de oudst geteelde 
gewassen in de wereld. 
Wanneer de bananen geoogst zijn sterven 
de steel en de bladeren af. De bladeren 
worden gedroogd en verwerkt tot koord 
waarvan onze Fair Trade uitvaartmanden 
gevlochten worden. 

De Bananenplant groeit tijdens het 
volgende groeiseizoen spontaan weer uit 
en kan dan opnieuw gebruikt worden. 
De Bananenplant is daarmee een goed 
bruikbaar duurzaam materiaal.



Pandanus

Pandanus Traditioneel 

Pandanus Rond

Pandanusplant
Deze plant, ook wel Schroefpalm of 
Wilde Ananas genoemd, komt veel voor 
in de tropische delen van de wereld. De 
plant groeit snel, zelfs onder ongunstige 
omstandigheden, is zout tolerant en heeft 
een groot zelf herstellend vermogen. 
Daarmee is Pandanus een goed bruikbaar 
duurzaam materiaal. De Pandanus manden 
worden gemaakt in door de WFTO 
gecontroleerde werkplaatsen.

www.greencoffins.nl
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Wilgenteen

Wilgenteen Highsted Traditioneel

Wilgenteen Cromer Rond 



Wilgenteen

Wilgenteen Highsted Traditioneel Naturel

Wilgenteen Cromer Rond Naturel

Wilgenteen
Wilgen zijn bladverliezende bomen die 
voornamelijk voorkomen in gematigde 
streken op het noordelijk halfrond. Aan 
de wilg groeien waterloten, ook wel 
wilgentenen genoemd. Deze worden na de 
bloei geknot. Bijna alle wilgentenen uit de 
kroon schieten zeer gemakkelijk wortel, ook 
wanneer ze gewoon op de grond blijven 
liggen. Wilgentenen komen cyclisch terug 
en kunnen dan weer worden geknot, wij 
gebruiken ze om onze uitvaartmanden te 
vlechten.

Wilgenteen Naturel
De laatste jaren zien we een toenemende 
vraag naar lichte uitvaartmanden.
De hiervoor gebruikte wilgenteen wordt 
door een natuurlijk proces lichter van tint. 
Tijdens dit proces worden geen chemische 
of andere middelen gebruikt of toegevoegd, 
de uitvaartmanden blijven dan ook volledig 
biologisch afbreekbaar.

www.greencoffins.nl
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Wilgenteen

Interieur

Interieur van ongebleekt katoen
GreenCoffins worden geleverd inclusief een 
interieur van ongebleekt katoen, een wade 
van watervast ongebleekt katoen en een 
biologisch afbreekbaar hoofdkussen of een 
bamboe eco hoofdsteun.

Engels Wilgenteen Traditioneel Wit

Engels Wilgenteen Rond Wit



Wilgenteen

Engels Wilgenteen Rond Wit-Groen

De "Regenboog" uitvaartmand

Begraven - Cremeren
Door uitsluitend gebruik te maken 
van natuurlijke materialen zijn onze 
uitvaartmanden geschikt voor begraven 
en natuurbegraven.

Ook zijn al onze uitvaartmanden goed 
gekeurd voor crematie door de Landelijke 
Vereniging van Crematoria (LVC). Dit is 
terug te lezen op de website van de LVC.

De Regenboog uitvaartmanden
De regenboog wordt door velen gezien 
als symbool voor het pad van het leven 
dat wij mensen gaan. Onze regenboog 
uitvaartmand is hierop geïnspireerd. De 
mand wordt gemaakt van Wilgenteen 
dat al sinds eeuwen geteeld wordt op de 
‘Somerset Levels’ in Engeland.

Voor onze gekleurde manden maken wij 
gebruik van biologisch afbreekbare verf 
op waterbasis. 

n a t u u r l i j k



Wilgenteen

Wilgenteen Cromer Rond Wit

Wilgenteen Elne Rond

De Wilgenteen Elne Rond heeft donkere 
accenten aan de bovenzijde als aan de 
onderzijde van de mand, mede hierdoor 
heeft deze mand een eigen unieke 
uitstraling gekregen. 

De laatste jaren zien we een toenemende 
vraag naar witte uitvaartmanden. 
De Wilgenteen Cromer Rond Wit is een 
welkome aanvulling in ons assortiment 
gebleken. Het is een vriendelijk ogende 
witte mand met frisse en moderne 
uitstraling.



n a t u u r l i j k

Rotan

Rotan Wit Rond 

Rotan Naturel Rond 

Rotan 
Rotan is een materiaal dat komt van de 
rotanpalm. Veruit de meeste rotansoorten 
zijn klimplanten. Met behulp van 
specifieke vlechttechnieken worden 
onze uitvaartmanden in door de WFTO 
gecontroleerde werkplaatsen gemaakt van 
rotan stengels. De harde rotan buitenlaag, 
het schors van de stengels, snijdt men ook 
om te gebruiken als wikkelingen, bindingen 
en vlechtwerk. Wij gebruiken Fair Trade 
rotan omdat de economische waarde van 
rotan meehelpt om het regenwoud te 
beschermen. 
Verbouwen van rotan is voor de lokale 
bevolking een goed alternatief voor 
houtkap. Het is eenvoudig handmatig 
te oogsten, groeit snel weer aan en het 
is makkelijk te vervoeren. Daarnaast 
heeft rotan bomen nodig om te groeien. 
Waardoor boeren minder snel aan het 
regenwoud zelf zullen komen. Rotan is 
derhalve ecologisch en maatschappelijk 
zeer verantwoord.



Wilgenteen

Wilgenteen Eco Pod

Wilgenteen Eco Pod Naturel

Wilgenteen Eco Pod
Deze uitvaartmand heeft laag opstaande 
zijden waardoor de mand zonder deksel 
ook wel gebruikt wordt als baar.

De mand is zowel in een donkere als in een 
lichte uitvoering verkrijgbaar.

Natuurbegraafplaatsen
Voor begraven is het belangrijk om te weten 
dat er aan GreenCoffins geen voor het 
milieu schadelijke stoffen zijn toegevoegd 
(ook geen spijkers, schroeven etc.). De in 
enkele manden gebruikte kleurstof is op 
waterbasis zodat onze uitvaartmanden 
volledig biologisch afbreekbaar blijven. 



Door de toenemende vraag naar baren, 
hebben we naast onze Pandanus uitvaart- 
manden ook een Fair Trade Pandanus baar 
in ons assortiment opgenomen. 

Als aanvulling op ons ruime aanbod van 
Wilgenteen uitvaartmanden hebben wij ook 
een Wilgenteen baar in ons assortiment. De 
baar is stijlvol vormgegeven en gevlochten 
van ongepeld wilgenteen.

Wilgenteen baar

Pandanus baar

n a t u u r l i j k



Bananenblad Casket Cerise

Bananenblad Casket Ebony 

Caskets

De gevlochten caskets bestaan overwegend 
uit Bananenblad en worden geaccentueerd 
door zowel Pandanus als door met bio- 
logisch afbreekbare kleurstof behandeld 
rotan. De caskets worden handmatig in 
Zuid-Oost Azië vervaardigd in door de 
WFTO gecontroleerde werkplaatsen. 
De kwaliteit en de degelijkheid van de 
uitvaartmand wordt gewaarborgd door 
de massieve bodem en door het sterke 
bamboe en rotan frame.



Pine Eco Casket

PinBoo Casket

Caskets Pine
Pine is een snelgroeiende wintergroene 
boom. Deze bomen komen voor op het 
grootste deel van het noordelijk halfrond 
en worden wereldwijd gebruikt voor het 
maken van planken en houtpulp. Ook 
worden ze gekweekt voor werkhout. 
De bomen die wij gebruiken komen van een 
snel groeiende FSC gecertificeerd ras, ze 
groeien tot wel 25 meter hoog en kunnen 
in minder dan 7 jaar worden geoogst. De 
bomen worden speciaal voor dit doel 
gekweekt.

Bamboe
De Bamboe casket heeft een Pine basis 
waarop Bamboe stroken zijn bevestigd 
en komt uit een WFTO Fair Trade 
gecontroleerde werkplaats. 

www.greencoffins.nl
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De doelstelling van ecologische productie is 
om de milieubelasting gedurende de gehele 
levenscyclus zo laag mogelijk te houden. 
Milieubelasting (Life Cycle Analysis) wordt 
bepaald door het biologisch telen, het 
oogsten, het maken van het product, het 
transport en aan het einde van de cyclus 
is het belangrijk hoeveel energie er nodig 
is om het product weer af te breken en 
welke emissies komen dan vrij. De door 
ons gebruikte gewassen worden duurzaam 
verbouwd, handmatig geoogst en ook de 
productie vindt handmatig plaats. Onze 
werkwijze maakt optimaal gebruik van de 
natuur maar verbruikt haar niet. En omdat 
er aan de uitvaartmanden en kisten geen 
voor het milieu schadelijke stoffen worden 
toegevoegd blijven deze volledig biologisch 
afbreekbaar. 
We  genereren een zeer beperkte CO2 
uitstoot, zonder deze acceptabele, geringe 
en niet te vermijden uitstoot zou Fair Trade 
niet mogelijk zijn.

De CO2 voetafdruk GreenCoffins 
uitvaartproducten.

Pandanus
Allium

Bananenblad
Buttercup

Wilgenteen
Crocus

Biologisch afbreekbare urnen
Voorzien van een interieur van watervast ongebleekt katoen.

Kijk op www.greencoffins.nl voor de volledige collectie urnen.

Bamboe
Aspen

Wilgenteen
Bleubell

Bamboe
Glade

Pandanus
Iris

Wilgenteen
Fern

Bamboe
Laurel

Bananenblad
Sunflower

Pandanus
Tulip

Bananenblad
Primrose



Constructie van de manden:  
GreenCoffins worden handmatig vervaar-
digd met als basis een massief houten 
bodem en een sterk bamboe of gevlochten 
frame. Door deze solide constructie en 
het beperkte eigen gewicht bedraagt het 
maximale draaggewicht 150 kg.
 

www.greencoffins.nl

 
Dhr. Zhou en dhr. Liu tijdens het vlechten 
van Bamboe uitvaartmanden en urnen.

GreenCoffins - duurzaam voor Mens en Milieu
Onze Fair Trade ecologisch verantwoorde uitvaart producten worden gemaakt in lijn met het 
duurzaamheids gedachtegoed ‘People Planet Profit’ van John Elkington. Elkington wordt gezien 
als wereldautoriteit op het gebied van verantwoord ondernemen en duurzame ontwikkelingen. 
Door zijn ideeën te implementeren dragen onze producten rechtstreeks bij aan een duurzame 
ontwikkeling in enkele van de armere regio’s in Zuidoost-Azië. 
De drie P’s worden door veel ondernemingen geadopteerd als richtlijn voor maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. Evenwichtig gecombineerd leiden de drie P’s tot het hoogste niveau van duurzaamheid. Omgekeerd, 
wanneer deze drie elementen niet in balans zijn, kan er geen sprake zijn van duurzaamheid. 

People 
Fair Trade begint met een ecologisch verantwoorde kweek en oogst van gewassen en een milieu- en een 
mensvriendelijke vervaardiging van producten. Boeren en vlechters worden eerlijk en tijdig betaald, hebben 
goede arbeidsomstandigheden en maatschappelijk aanvaarde werkuren. Ook controleert de World Fair Trade 
Organization op kinder- en dwangarbeid. 

Planet
Belangrijk zijn de positieve of negatieve milieu effecten die een organisatie en haar producten achterlaten op 
onze aarde. Deze effecten worden veroorzaakt door de aard van en de wijze waarop gewassen worden geteeld, 
gewonnen en door productie en transport. Ook de benodigde energie en vrijkomende emissies om het product 
weer af te breken spelen hierbij een rol. Life Cycle Analysis (LCA) is de methode die wordt gebruikt om deze milieu 
effecten te meten en te vergelijken. 
Onze producten geven een aanvaardbare en niet te vermijden 
milieubelasting gedurende de gehele levenscyclus. Zonder deze geringe 
milieubelasting kan er geen Fair Trade productie in ontwikkelingsgebieden 
bevorderd worden

Profit 
Naast de regels voor mensenrechten en milieu zijn er vanzelfsprekend 
ook winstdoelen. Winsten die dan weer worden gebruikt om het 
People - Planet duurzaamheidsproces in stand te houden en verder 
uit te breiden.

n a t u u r l i j k
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Uw natuurlijke uitvaartondernemer:

GreenCoffins from nature to... nature

Postbus 412  |  2220 AK  Katwijk  |  ‘s-Gravendamseweg 40a  |  2215 TD  Voorhout
T: +31 71 521 85 70  |  welkom@greencoffins.nl  |  www.greencoffins.nl


