
DE VIJF  VOORDELEN
VAN BABYPRODUCTEN

HUREN



OVER MIJ

HOI!
Ik ben Astrid moeder van twee
zoons en oprichter van Mr
Beetle. Wat leuk dat ji j  meer wil
weten over de voordelen van
huren. Met de komst van mijn
twee zoons begon bij ons ook
de invasie van kinderspullen.
Wij woonde destijds klein het
centrum van Haarlem en ik
schrok van de korte periode dat
ik veel van de babyspullen
gebruikt had. 

En het bizarre is dat veel van de
babyspullen langer in mijn
schuur stonden dan dat ik ze
daadwerkelijk gebruikte. Toen is
mijn zoektocht begonnen naar
een duurzaam én makkelijk
model voor het tijdelijk gebruik
van babyspullen. In 2017 na de
geboorte van mijn jongste zoon
besloot ik Mr Beetle op te
zetten. 
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MR BEETLE 

HET CONCEPT
Bij Mr Beetle huur je baby-
producten voor een vast bedrag
per maand. Alle babyproducten
die wij verhuren zijn nagekeken
en schoon-gemaakt .

ONZE IMPACT
Babyproducten huren spaart het
milieu doordat er minder
grondstoffen nodig zijn om
nieuwe producten te maken.
Daarnaast verminderd de
uitstoot van CO2 en andere
broeikas-gassen doordat er
minder baby-producten gemaakt
en getrans-porteerd hoeven
worden. 

EXTRA IMPACT
En daar bovenop doneert Mr
Beetle voor elke nieuwe
bestelling boven de €25,- een
boom aan www.treesforall .nl
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DE VOORDELEN

VOORDEEL 1 GOEDKOPER
Het eerst voordeel van huren in
plaats van kopen is financieel
van aard. Heel veel babyspullen
gebruik je maar heel kort. Als je
alles nieuw koopt ben je vaak
wel duizenden euro’s kwijt voor
producten die je misschien maar
3 , 6 of 12 maanden gebruikt. Bij
Mr Beetle betaal je alleen voor
de periode dat je het
babyproduct gebruikt, dit is
vaak 30-50% goedkoper dan
alles nieuw kopen.

Bĳna €10.000 besteden ouders
in de eerste 12 maanden aan
hun eerste baby, kopte NU.nl
een paar jaar gelden. Als je
alle babyuitzetli jsten zou volgen
heb je een tweede huis nodig
om alle babyspullen in op te
bergen. Voor veel ouders biedt
het huren van babyspullen
voordelen. Ik zet ze voor je op
een rij .
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DE VOORDELEN

Precies dan heb je een miskoop!
Bij Mr Beetle betaal je alleen
voor de periode dat je het
babyproduct gebruikt. Vindt
jouw babytje het wipstoeltje
toch niet zo leuk of wil jouw
kleintje liever tijgerend door de
kamer in plaats van in de box?
Dan stop je de huurperiode en
stuur je de box weer retour. Zo
loop je geen financieel risico bij
een miskoop.

VOORDEEL 2 GEEN MISKOPEN
Het tweede voordeel heeft te
maken met miskopen. Veel
ouders kopen hun hele
babyuitzet voordat hun babytje
geboren wordt. Maar hoe goed
weet je eigenlijk wat je
allemaal nodig hebt? En wat als
jouw babytje de box helemaal
niet leuk vindt? Of als hij of zij
l iever hoog in de Newborn set
zit i .p.v. in de wipstoel op de
grond? 
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DE VOORDELEN

VOORDEEL 4 BESPAART TIJD
Het vierde voordeel zie je nu
misschien nog niet meteen,
omdat je er nog geen last van
hebt, maar het kopen en
verkopen van tweedehands
babyproducten kan heel erg
tijdrovend zijn. Als je nu
marktplaats zou openen en
zoeken op babyspullen dan
verdrink je bijna in een tsunami
van babyartikelen. Zie daar
maar eens de juiste, veilige en
schone spulletjes tussen te
vinden. Of als je ze wil verkopen
zie daar maar eens tussen op te
vallen. 

VOORDEEL 3 BESPAART RUIMTE
Het derde voordeel van huren
t.o.v. kopen is dat je geen
opslagruimte meer nodig hebt.
Babyspullen zijn echt heel
tijdelijk. Een wiegje is na 6
maanden niet meer nodig. De
box ruim je vaak na 12 maanden
op. Het wipstoeltje is na 9
maanden te klein. En waar laat
je deze spullen als je ze niet
meer gebruikt? Deze spullen
nemen vaak kostbare opberg-
ruimte in beslag. Door baby-
producten te huren houd jij
meer leefruimte over voor jezelf
en jouw gezin.
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VERVOLG VOORDEEL 4 
Mark my words dit is enorm
tijdrovend en wat mij betreft
gedoe. Als j i j  babyspullen huurt
heb jij geen gedoe meer want
je stuurt de producten na de
huurperiode makkelijk retour!
Zo houd jij meer tijd over voor
jezelf en voor je kleintje(s).

VOORDEEL 5 DRAAGT BIJ EEN
EEN GROENERE WERELD 
Last maar zeker niet least, door
te huren help ji j  mee aan een
groenere wereld. Door ons
huurmodel kunnen producten
met 

 

DE VOORDELEN

verschil lende gezinnen gedeeld
worden. Hierdoor gebruiken we
minder grondstoffen en
materialen en hoeven er minder
producten verscheept te
worden. Samen wordt onze CO2
footprint dus kleiner. Daar
bovenop doneert Mr Beetle een
boom voor elke bestelling boven
de €25,- waardoor jouw CO2
footprint nog verder wordt
verkleind. Wil j i j  ook de
voordelen van huren ervaren en
mee werken aan een groenere
wereld? Bestel of reserveer jouw
babyproducten dan via: 
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