
JereinsteZeep Puur en Eerlijk 
 
 
JereinsteZeep maakt  en verkoopt duurzame, milieuvriendelijke vloeibare 
producten voor puur en eerlijk wassen, poetsen of douchen. Basisingrediënten: 
Marseillezeep en Aleppozeep. Geen toevoegingen. 
 
 
JereinsteZeep, het product Wassen: 
 
• Puur. Het wast schoon en is neutraal. Er zijn geen overbodige toevoegingen 

voor kleur, waskracht, kleurvastheid of vloeibaarheid. JereinsteZeep bevat ook 
zeker geen optische witmakers of genetisch gemodificeerde enzymen.  

• Zeer geschikt voor de gevoelige en allergische huid. JereinsteZeep bevat enkel 
zachte, zuivere en plantaardige ingrediënten 

• Zuinig voor het milieu. De ingrediënten zijn natuurlijk en afbreekbaar. 
JereinsteZeep laat geen ongewenste stoffen achter in het afvalwater. Er wordt 
gebruik van bestaande hervulbare flessen. Op deze manier wordt gewerkt aan 
het verminderen van de afvalproductie en grondstofverspilling. 

• Eerlijk geprijsd. Er worden geen overbodige kosten gemaakt voor 
marketingmanagers, leaseauto's of andere prijsopdrijvende zaken. 

• Perfect voor de bonte en witte was. Het is een product zonder fratsen. Indien 
gewenst kan een plantaardige etherische geur toegevoegd worden. 

 
 
JereinsteZeep, het bedrijf: 
 
• Draagt bij aan een duurzame samenleving. JereinsteZeep spant zich in om 

gebruikte flessen in te zetten en deze te laten retourneren. Hiervoor wordt 
samengewerkt met een instelling voor verstandelijk gehandicapten. 

• Onderneemt maatschappelijk verantwoord. De productie zal op termijn 
plaatsvinden in een werkplaats van een instelling voor verstandelijk 
gehandicapten. Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt zullen worden 
betrokken bij het productieproces. 

• Werkt graag samen met betekenisvolle winkels die net als JereinsteZeep een 
bijdrage willen leveren aan een mooie en schone wereld.  

• Verkoopt online en in verschillende winkels. Daar komen regelmatig nieuwe 
verkooppunten bij.  

• Hierdoor is JereinsteZeep een zeer betaalbaar duurzaam product. 
• En nog dit: JereinsteZeep is interessant. Iedere week verschijnt een zeepbericht 

op de website. Voor iedereen die meer wil weten over bijvoorbeeld de 
wasvrouwen van Boudin of de uitvinder van de wasknijper. 

 
 
 
Meer informatie: 
 
https://jereinstezeep.nl | info@jereinstezeep.nl 
kijk ook op Facebook, Instagram, Linkedin 


