Plens&Pluis wil de verbinding zijn tussen ouders die hun luierpakket een nieuw leven willen
schenken, en jonge ouders die nood hebben aan een duurzame en ecologische geboortestart.
Plens&Pluis wil..
° (jonge) gezinnen helpen om een duurzame keuze te maken in het verluieren van hun kindjes
° kwaliteitsvolle tweedehands luierpakketten aan een lage maar eerlijke prijs
° verkoopt tweedehands luierpakketten voor en door ouders
° op deze wijze bijdragen aan het verminderen van de afvalberg
Om tweedehands luiers een waardig en duurzaam leven te geven hanteert Plens&Pluis strikt de merken in de onderstaande
lijst.
De merken en type luiers evolueren in deze lijst mee met het actueel marktaanbod en volgens de gebruikerservaringen.
Chinese merken aanvaarden we niet omwille van diverse redenen (arbeidsomstandigheden, chemisch behandeld textiel...).
Ook merken als bambino mio en milovia nemen we niet aan omwille van kwaliteitsredenen.
De merken in de onderstaande lijst hebben hun kwaliteit en gezondheid voor de babyhuid al langdurig bewezen. De
ondervindingen komen vanuit de samenwerking met consulenten en ervaringen van andere ouders, vrienden...
Zie je een merkje niet staan in de lijst, dan kan je zelf een aanvulling doen. Plens&Pluis bekijkt dan of de luiers kwalitatief
genoeg zijn om een nieuwe leven te starten.
Heb je zin gekregen om een gezin gelukkig te maken met je luierpakket? Is jou luierpakket maar voor 1 kindje gebruikt of
nog in zeer goede staat? Kijk snel naar de voorwaarden voor verkoop verder in dit document!
Stuur gerust een mailtje met duidelijke foto's en een omschrijving (merk, hoeveelheid, aankoopdatum) van je pakket naar
info@plensenpluis.be

1. Voorwaarden voor verkoop.
Om een kwaliteitsvol nieuw pakket aan te kunnen bieden hanteren we strenge eisen:
De luiers moeten in goede staat* en gestript* zijn wanneer ze worden binnen gebracht of opgestuurd.
Indien de luiers te sterk geparfumeerd zijn of naar rook ruiken worden deze niet gebruikt en terug
opgehaald door de aanbieder.
*In goede staat is als volgt:
de aanwezige velcro's of drukknopen (snaps) zijn aanwezig en in goede staat (geen slijtage en textiel die
inkleeft) en zijn functioneel, geen vlekken of beschadigingen, de elastieken zijn niet uitgerekt!!!
* Strippen (=grondig reinigen) kan als volgt* :
om het nieuwe leven van de luiers een goede start te geven en mogelijke allergische reacties bij kindjes zo
klein mogelijk te houden, verwachten we dat je onderstaande wasroutine hebt gebruikt alvorens de luiers
en toebehoren in te leveren aan Plens&Pluis.
STAP1- Vul de wastrommel met de luiers en toebehoren. Laat de was voorspoelen op een koud
wasprogramma (max. 40°c).
Urine en stoelgang bevatten eiwitten. Als je dit op 60°c wast blijven de eiwitten samen hangen met de restjes wasmiddel.
Daarom is het koud voorspoelen van de luiers zeer belangrijk.
STAP2- Hierna laat je de luiers in een lang wasprogramma wassen op 60°C en met een voldoende neutraal
biologisch wasmiddel (niet overdoseren!), voeg wat wasverzachter op basis van citroenzuur toe (vb. sonnet)
om het reinigende effect te versterken. Ander wasverzachters leggen een flm op het textiel.
STAP 3- Laat de luiers en toebehoren nog zeker 2x goed in een naspoel wasprogramma spoelen en droog ze

op het rek.
Indien de luiers niet fris ruiken, herhaal je dit bovenstaande proces nog een aantal keer.
! Met afwasmiddel strippen is achterhaald en agressievere methodes raden we af i.f.v. de levensduur van de luiers en de
elastieken.
Een hulpmiddeltje uit de oude doos is natriumbicarbonaat (maagzout/bakpoeder). Voor zowel handwas als
machinewas geldt: voeg enkele eetlepels natriumbicarbonaat toe aan het geurvrije wasmiddel. Als na 1 keer wassen
de geur nog niet weg is, herhaal de behandeling dan enkele keren. Let op: doe dit enkel bij katoenen luiers.
Bamboeluiers en synthetische luiers zouden er niet zo goed tegen kunnen.
Voor meer info zie https://kleinspook.be/als-de-luiers-van-je-kindje-nog-altijd-slecht-ruiken-na-het-wassen

2. Prijsbepaling.
Nadat je pakket luiers werd goedgekeurd krijg je een berichtje met een fnale prijs.
Dit is niet hetzelfde als de uiteindelijke verkoopsprijs maar het afgesproken bedrag dat je zelf ontvangt
wanneer je luierpakket werd verkocht. Het kan zijn dat de luiers die je te koop aanbiedt via Plens&Pluis in
een uitgebreider pakket op de webshop verschijnen. Dat maakt het interessanter voor iemand die het
pakket wil aankopen.

Meer info is te vinden in de Algemene Voorwaarden op www.plensenpluis.be.

Gelieve zo volledig mogelijk en duidelijke foto's bij te voegen om je pakket. Voeg zeker een foto toe waarbij alle
luiers openliggen (binnenzijde), een foto van de buitenzijde, een foto van de staat van de drukknopen/velcro's,
een foto van het volledige aangeboden pakket....
TweedeligAantal AIO en SIO
voorgevormd

Aantal Tweedelig- niet
voorgevormd

Aantal Extra's

Totsbots
bamboozle maat
1-2-3 met
bijhorende
inleggers

Bamboolik
voorgevormd

Hydrofelen met of zonder
print van minstens 80x80 cm
in biokatoen (imse vimse,
popolini...)

Cheeky wipes of Eva
Mouton doekjes per set van
25.

Popolini

Bamboolik DUO
kort en lang

Anavy prefold

Cheeky wipes maxi kit

Petit lulubamboeluiers
velcro/snaps

Bamboolik
inlegger

Flip prefold en inlegger stay
dry

Snappi en nippas
luierklemmetjes

Strikluiers van disana met
lintjes

Rollen en dozen inlegvlies

Strikluiers van popolini met
lintjes

Wetbags van totsbots,
milovia, planet wise,...

Anavy
nachtluiers

Blümchen prefold (maat
M+L)

Oefenbroekjes van popolini,
close parent

Blümchen
biokatoen (S-ML)

Ander voorstel...

Wasbare zwemluiers van
totsbots, charlie banana

Anavy newborn
met inlegger
Anavy
velcro/snaps
met inleggers

Bamboolik

Ander voorstel...

Car seat protector van close

Aantal

inleggers

parent

Mama's en
kindjes maat SM-L

Wollen overbroekjes van
anavy (indien niet
gekrompen!

Petit lulu- maxi
night met 2
inleggers

Wollen overbroekjse van
disana (indien niet
gekrompen!)

Lulunaturelulu dodo (S-L)
nachtluiers met
inlegger

Inleggers in bamboe of
hennep (totsbots, anavy,
fip,

Lulu naturelulu bamboe

Totsbots peenut inleggers

Petit lulu- fuffy
organic

Intacte luieremmer(s) van
totsbots

Little lamb
bamboe
Lulu naturelucie nature
Ander voorstel...

Overbroekjes indien ze niet
ouder zijn dan 1 jaar
(factuur meesturen als
bewijs) en geen slijtage
vertonen:
– mother-ease air fow
– mother-ease rikki
– popolini easywrap
– popolini popowrap

– bamboolik DUO
– Blümchen OS (meegroei)
– lulu nature boxer
– fip meegroei

