
EEN FASHION SWAP
ORGANISEREN

ZO DOE JE DAT

Kijk voor meer info op afvalvanutrecht.nl     @afvalvanutrecht



STAPPENPLAN

Ben je op zoek naar nieuwe kleding, 
maar zit je kast nog vol met oude kleding 
die je eigenlijk nooit draagt?

Ruim je kledingkast op en krijg tegelijker-
tijd nieuwe kleren door een kledingruil te
organiseren!

Met een kledingruil krijg je nieuwe kleren 
gratis, in ruil voor jouw oude kleding die 
achterin je kast liggen.

Hoe organiseer je een kledingruil? Hier 
jouw go-to handleiding

1. Datum
2. Open of besloten kledingruil
3. Spelregels
4. Ruimte
5. Na afloop
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DATUM
PRIK EEN 

Prik een datum voor de ruil. Zorg ervoor dat 
de deelnemers op tijd geïnformeerd zijn, zodat 
iedereen ruim de tijd heeft om zijn of haar 
kledingkast uit te kammen en kleding bij elkaar te 
verzamelen.

KLEDINGRUIL?
BESLOTEN OF OPEN

Kies je voor een besloten kledingruil met alleen vrienden? Of een open kledingruil?

Als je een besloten kledingruil organiseert met alleen bekenden, zorg er dan voor 
dat er voor iedereen iemand is met een soortgelijke kledingmaat.

Als je een open kledingruil wilt organiseren, kun je een uitnodiging maken en 
deze op meerdere social media platforms plaatsen. Zodat er veel mensen bereikt 

worden.



DE SPELREGELS

Door een aantal eisen te stellen aan de kledingruil zorg je voor duidelijkheid en 
zal de ruil vlotjes lopen. Het is handig om van te voren al een beslissing te maken 
over de volgende punten:

 - Wat voor kleding is allemaal welkom bij jouw kledingruil? Denk aan   
 schoenen, sieraden en onderkleding.

 - Welke eisen stel je aan meegenomen kledingruil? Het moet natuurlijk   
 schoon zijn, maar mag het ook een (kleine) beschadiging bevatten.

 - Hoeveel items mag je meebrengen? Stel een minimum en maximum   
 vast. Vaak kom je met 3-5 stuks per persoon al heel ver.

 - Wat voor ruilsysteem wordt er gehanteerd? Spreek je af dat iedereen  
 evenveel items mag uitkiezen als ze hebben ingebracht of wil je daar  
 soepeler in zijn. Denk ook na over de waarde van een item: is één   
 accessoire hetzelfde als één kledingstuk.

Deel/communiceer de spelregels van de kledingruil goed 
met de deelnemers, zodat hier geen verwarring meer over 
kan ontstaan.



DE
RUIMTE
Veel benodigdheden heb je niet nodig voor een geslaagde kledingruil, maar belangrijk 
zijn:

- Kledingrekken

- Kledinghangers: koop geen nieuwe kledinghangers, maar vraag of 
iedereen hun
meegenomen items al aan een kledinghanger kan meenemen.
*Tip: ga naar een kledingwinkel en vraag of je een aantal (oude) 
kledinghangers mag hebben. Deze gooien ze soms namelijk weg.

- Spiegel(s)

- Pashokje(s): dit hoeft niet een letterlijk een pashokje te zijn. Je kan ook 
kiezen om van een bepaalde ruimte een pashokje te maken, bijvoorbeeld: 
een toilet of een hoekje die je afschermt.

- Eventueel een tafel. Hier kun je accessoires opleggen of misschien ook een 
lekker hapje en drankje.

NA
AFLOOP

Het kan natuurlijk zo zijn dat aan het einde van de kledingruil er nog items over zijn. Beslis
van te voren een nieuwe bestemming voor deze items, bijvoorbeeld: de kringloopwinkel 

of een goed doel. Zo krijgt elk kledingstuk een tweede leven!

Als de kledingruil geëindigd is en alles goed is verlopen, kun je er iets over delen op 
social media. Op deze manier kun je andere mensen ook inspireren om een kledingruil te

organiseren, want dit is natuurlijk een hele gezellige en duurzame manier van shoppen,
oftewel: swappen.



Je bent onderweg om een 
échte slow fashion expert 
te worden! Wil je nog meer 
lezen, kijken en leren? Check 
@afvalvanutrecht op 
Instagram! Voor info, tips & 
tricks én inspiratie voor jouw 
slow fashion looks.

IT UP!
KEEP 

VERANTWOORDELIJKHEID 
DRAGEN BEGINT BIJ JEZELF


