
 
 

       
 

 

De Kringwinkel opent webshop 
Voortaan kan je 24/24 en 7/7 kringen op Kringshop.be 

 
Tienen, 26 april 2016 - Dag en nacht snuisteren in een Kringwinkel, waar je maar wil? Vanaf vandaag is dit mogelijk! 

De Kringwinkel Hageland (Tienen, Diest en Aarschot) heeft de primeur voor Vlaanderen, en opent de allereerste 

online Kringwinkel. Op Kringshop.be zijn al meer dan 1000 unieke producten te vinden. In de komende 5 jaar is het 

de bedoeling dat meer dan de helft van de Vlaamse Kringwinkels zullen deelnemen aan dit initiatief. 

 

De Kringwinkel sprong een aantal jaar geleden al op de digitale trein met Uwkringding.be. Op deze site bieden een 

aantal Kringwinkels producten aan per opbod. Op Uwkringding.be worden vooral speciale of waardevolle goederen 

aangeboden, die via de gewone winkels niet altijd een koper vinden.  

De Kringwinkels droomden echter al langer van een échte online Kringwinkel. Paul Stessens, directeur van De 

Kringwinkel Hageland: “Net zoals in de rest van de kleinhandel, is volgens ons ook in Kringwinkelland de combinatie 

van fysieke winkels en online verkoop het model van de toekomst. Fysieke Kringwinkels alleen volstaan niet langer,  

ook onze klanten willen onze producten kunnen kopen waar en wanneer ze dit willen.” 

 

Dankzij een goed dossier en een projectsubsidie van 23.500 euro van de provincie Vlaams-Brabant, slaagde De 

Kringwinkel Hageland erin om die droom te realiseren. Vanaf vandaag kan je op Kringshop.be terecht voor een 

vergelijkbaar aanbod als in een fysieke Kringwinkel. “Al zullen onze ‘online' producten en bijhorende prijzen 

vergelijkbaar zijn met die in onze fysieke winkels, toch zullen ze in deze eerste fase niet tegelijkertijd via de beide 

verkoopskanalen verkrijgbaar zijn. Dit om het praktisch haalbaar te maken”, aldus Paul Stessens. “ In een volgende 

fase – vanaf dit najaar - wordt dit wel mogelijk gemaakt. Om dezelfde praktische reden starten we ook met kleine 

spullen, zoals boeken, textiel, huisraad, kleine elektrische toestellen en speelgoed. Grote (meubel)stukken of witgoed 

zijn dan later – vanaf dit najaar - aan de beurt.” 

 

Elke bestelling wordt binnen ten laatste binnen 3 werkdagen verwerkt. Je betaalt online en kan kiezen voor 

verzending via Bpost of afhaling in één van de 3 Kringwinkels in het Hageland. Vanaf een aankoop van 25 euro is de 

levering in heel België gratis. 

 

Uitbreiding naar de rest van Vlaanderen 

 

Voorlopig start Kringshop.be enkel met producten uit de 3 Kringwinkels in het Hageland, maar de ambities reiken 

verder. Marleen Vos, directeur van KOMOSIE, koepel van de Kringwinkels: “Dankzij deze test zullen we beter kunnen 

inschatten welke producten (minder) goed verkopen en kunnen we onderzoeken of de uitbreiding van dit concept 

haalbaar is voor heel Vlaanderen. Als Kringshop.be aanslaat, willen we dat meer dan de helft van de collega-

Kringwinkels binnen de 5 jaar aansluit bij dit project. Al minstens 5 Kringwinkelcentra toonden nu al interesse. Met dit 

extra verkoopskanaal kunnen we een pak meer hergebruik realiseren en zo dus een grotere bijdrage leveren aan de 



 
zorg voor het leefmilieu.”  

Nu al stellen De Kringwinkels meer dan 5.000 mensen te werk, die elders moeilijk een job vinden. Met de webshop 

hopen De Kringwinkels nog meer mensen ook in online verkoop werkervaring op te laten doen, wat extra kansen op 

doorgroei oplevert.  

 

In 2014 verwerkten de 129 Kringwinkels meer dan 55 miljoen spullen, dit was 3 procent meer dan het jaar voordien. 

Iets meer dan de helft daarvan werd opnieuw verkocht. Het totale hergebruik steeg met 2,6% en daarmee behoren 

we tot de Europese top. 

 

Praktisch 

www.kringshop.be  

▪ Voorlopig zijn enkel spullen uit de 3 Kringwinkels van De Kringwinkel Hageland te koop  

▪ Producten en prijzen zoals in De Kringwinkel 

▪ Online betaling  

▪ Afhalen of verzending binnen de 3 werkdagen  

▪ Verzending boven €25 is gratis, onder de €25 zijn de verzendkosten dezelfde als op www.uwkringding.be  

 

Over De Kringwinkel: 

De Kringwinkel, dat zijn 129 tweedehandswinkels in de sociale economie die zich achter deze merknaam verzameld hebben en 

samenwerken op vlak van communicatie en kwaliteit. Kringwinkels staan voor:   

• Sociale tewerkstelling: Onze producten hebben een verhaal, onze mensen ook. De Kringwinkel biedt een job, een opleiding en 

een toekomstperspectief aan meer dan 5.000 mensen die, om uiteenlopende redenen, weinig of geen kansen krijgen op de 

gewone arbeidsmarkt.   

• Aandacht voor het milieu: De Kringwinkel haalt herbruikbare goederen op en verkoopt ze weer. Hierdoor komen ze niet op de 

afvalberg terecht. In 2014 zamelden we 55 miljoen spullen in, goed voor 66.000 ton CO2-besparing. Hiermee kan een gemiddelde 

auto 15.000  keer rond de aarde rijden. Ongeveer de helft hiervan wordt opnieuw verkocht in een van de 129 winkels, en wordt dus 

lokaal hergebruikt. 

•  Originele en betaalbare spullen: We willen ervoor zorgen dat iedereen, ook met een beperkt budget, kwaliteitsvolle goederen 

kan kopen. Voor basisproducten bewaken we dan ook steeds een basisprijs. Ons aanbod varieert elke dag.  

*De CO2 berekening werd gebaseerd op een tool ontwikkeld door het Nederlandse onderzoeksbureau TNO in opdracht van BKN 

(Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland) 

 
Voor meer informatie (enkel pers, gelieve niet te publiceren): 
 

MindShake PR  

Emanuel Sys – emanuel@mindshake.biz - 0486/ 17 52 65 

De Kringwinkel Hageland 

Paul Stessens - paul.stessens@kringwinkelhageland.be - 0474 / 20 03 56 

Yana Pulinckx - yana.pulinckx@kringwinkelhageland.be - 0474 / 25 56 11 

KOMOSIE, koepel van De Kringwinkels  

Marleen Vos – marleen.vos@komosie.be – 0498/ 16 88 93 

Liesbeth De Schamphelaere – liesbeth.de.schamphelaere@komosie.be -  0478/98 31 21 

 


