
100% ecologisch, sociaal en betaalbaar



Koen Verlinden

Na jaren in de uitvaartverzorging te hebben gewerkt ben ik gaan nadenken over wat ik zelf in dit 
leven wil bereiken en nalaten. Hieruit is FAIR coffins ontstaan. Dagelijks zag ik vele 
milieuonvriendelijke spaanplaten en houten uitvaartkisten voorbij komen. Ook kwam ik in contact met 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ik zag hoe lastig het soms voor hen was om deel te 
nemen aan de maatschappij.  

Bij FAIR coffins werken we aan deze twee dingen. We maken ecologisch uitvaartkisten, die biologisch 
afbreekbaar zijn, zodat we de wereld samen schoner achter laten. En onze productiewijze is een sociale, 
waarbij we kansen en ontwikkeling bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Wij vinden dat ecologisch en milieuvriendelijk de norm moet zijn en dat onze kisten voor iedereen 
betaalbaar moeten zijn. 

Met de keuze voor een FAIR coffin draagt u direct bij aan een schone en sociale wereld. 

Welkom bij FAIR coffins



Kies bewust
Een uitvaart is een aangrijpende en emotionele aangelegenheid. U wilt zelf bepalen hoe een uitvaart 
eruit moeten komen te zien. Een bewuste keuze van de kist is hierbij belangrijk. 

Uw wensen en volledige vrijheid in keuze staan centraal. Een FAIR coffin moet passen bij het karakter 
van de overledene. En dit kan een stijlvolle witte kist zijn, of juist een kist met bomenprint of eigen 
foto’s. We helpen u graag bij het maken van de juiste keuze. 

Als particulier kunt u bij ons rechtstreeks via de website bestellen. Dit gaat heel eenvoudig. Ook als onze 
kisten niet in het assortiment staan van de uitvaartverzorger. 

Als onafhankelijk leverancier kunnen wij overal en aan iedereen leveren. Daarnaast kunnen wij ook 
ontzorgen door het overbrengen, de verzorging en het eventueel opbaren van uw dierbare uit handen 
te nemen. U kunt ons 24/7 bellen voor het bestellen van een kist, om u te ontzorgen, maar ook om uw 
vraag te beantwoorden. Ons kantoor staat in Nijmegen, waar wij, op afspraak, altijd welkom bent om 
onze kisten te bekijken en uw vragen te stellen; wel zo persoonlijk.

100% Ecologisch
Sociale productie

Betaalbaar
Lichtgewicht en sterk



FAIR coffin puur

De kist is modern en eigentijds design. Gemaakt van ons pure gepatenteerde karton. Dit geeft de FAIR 
coffin puur niet alleen een prachtige robuuste uitstraling, maar het is ook een zeer ecologische keuze. 
Hiermee laat u zien dat u staat voor een beter milieu.

De FAIR coffin puur wordt compleet gemonteerd geleverd met 100% bio-katoen interieur, en 
geïntegreerd hoofdsteun. De handgrepen en de bamboe sluitpennen zijn in bijpassende kleur. De kist is 
geschikt en goedgekeurd voor cremeren en (natuur)begraven. Eventuele opties zijn een dekje van katoen 
of jute. Zie hiervoor de pagina “opties”.  



FAIR coffin essentials

De “essential” serie is voor ieders smaak. De witte uitvoering wordt veel gebruikt om te beschilderen. De 
licht eiken versie is bijna niet van echt eiken-hout te onderscheiden. De moderne grijze kleur is dé 
mode kleur van dit moment. 

De kist is voorzien van 8 handgrepen in bijpassende kleur. De binnenbekleding is van 100% jute. Het 
sluitsysteem van bamboe is in bijpassende kleur. De kist is geschikt en  goedgekeurd voor cremeren en 
(natuur)begraven. Ook hier heeft u de keuze uit verschillende opties zoals een kussen of dekje. Zie 
hiervoor de pagina “opties”.





“Kunt u de levensloop in foto’s op de kist drukken?” “Ik zou graag een 
kist in het design van mijn golftas willen”. Maak het afscheid 
persoonlijk en uniek met een door u zelf samengesteld ontwerp. Of 
het nu gaat om een foto of een tekst op de kist, er is veel mogelijk. 
Onze professionele designers helpen u graag op weg en denken met u 
mee. Kies uit een van onze kisten als basis.  De kist word compleet 
gemonteerd en geleverd met naar keuze een jute of katoenen 
interieur.

FAIR coffins themakisten

Ieder mens is uniek en daar hebben we bij FAIR coffins een speciale collectie voor samen gesteld. Kijk op 
www.faircoffins.com voor de volledige collectie. De designs zijn gemaakt in samenwerking met 
kunstenaars met beperkingen en leerlingen uit het speciaal onderwijs. Maar ook Nederlands bekendste 
street artist RoosArt heeft haar unieke design toevertrouwd aan FAIR coffins. Alle bedrukking is 
milieuvriendelijk en u kunt kiezen voor interieur van biologisch jute of katoen.

Themakisten

Eigen ontwerp



Opbaarplank

Lijkwade / Wikkeldoek

Een mooi en natuurlijk alternatief op de uitvaartkist. Uw dierbare blijft dichtbij en benaderbaar. In 
combinatie met onze wikkeldoek van biologisch katoen is dit een mooie en natuurlijke manier van 
opbaren en afscheid nemen. Compleet gemonteerd en gemaakt van ons sterke gepatenteerde karton 
met katoenen bekleding op de bodem. Geschikt voor crematie en (natuur)begrafenis en alle koelingen.

FAIR coffin opbaarplank

De wikkeldoek is gemaakt van 100% organisch en biologisch afbreekbaar katoen. Deze is te gebruiken 
met of zonder onderkleding. De wikkeldoek kan gecombineerd worden met onze ecologische uitvaartkist 
of opbaarplank.



Specificaties

Onze keurmerken:
FAIR coffins zijn uitgebreid getest bij DELA en Yarden en 
goedgekeurd voor crematie door de LVC (Landelijke Vereniging van 
Crematoria).

FAIR coffins werkt co2 neutraal, dat betekent dat het proces om het 
product te maken geen invloed heeft op de klimaatverandering.

FAIR coffins voldoet aan de duurzaamheidscriteria van Green 
Leave. Zoals het gebruik van hernieuwbare grondstoffen en 
eerlijke arbeidsomstandigheden.

FAIR coffins is social enterprise; winst is niet het hoofddoel, het is 
een middel om de werkelijke missie te bereiken; het creëren van 
maatschappelijke impact.
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Opties
Interieurset jute

Interieurset van 100% ongebleekt jute.

Dekje jute

Een dekje bedekt het lichaam van de voeten 
tot aan de borst. Een kleine omslag op de 
borst is mogelijk.

Kussen jute

Keuze uit 100% biologisch en
ongebleekt jute kussen. Gevuld met

Deze opties zijn bij elke kist mogelijk.

houtkrullen.



Opties
Interieurset katoen

Interieurset van ongebleekt 100% natuurlijk 
katoen. 

Dekje katoen

Een dekje bedekt het lichaam van de voeten 
tot aan de borst. Een kleine omslag op de 
borst is mogelijk.

Kussen katoen

Keuze uit 100% biologisch en 
ongebleekt katoenen kussen. Gevuld met 
houtkrullen.

Deze opties zijn bij elke kist mogelijk.



Veel gestelde vragen
Is een FAIR coffin geschikt voor cremeren of begraven?

De uitvaartkisten van FAIR coffins zijn uitgebreid getest en goedgekeurd voor crematie door zowel 
Yarden, DELA en de Landelijke Vereniging van Crematoria en opgenomen in haar goedgekeurde 
materialenlijst. Daarnaast zijn FAIR coffins door de natuurlijke materialen zeer geschikt voor (natuur) 
begrafenis. De materialen vergaan in de aarde zonder schadelijke materialen achter te laten. 

Hoe zit het met de vocht- en vorstbescherming van de FAIR coffins?

FAIR coffins kunnen gebruikt worden op koelplaat en in een koeling. Zet 10-15 minuten voor het 
opbreken van de (thuis)opbaring de koelplaat al uit. De rijp op de plaat plakt dan niet meer vast aan de 
kistbodem. Het materiaal van de romp en deksel zijn van spatwater bestendig materiaal gemaakt, 
waarbij de bedrukking nog een extra vochtbarrière is. Een beetje spatwater of kortstondig natte 
bloemen op de kist is geen probleem. De onderbodem is afgewerkt met Aquaboard, een stevige 
waterwerende plaat. De binnenbodem is bedekt met PLA, een composteerbare waterdichte folie. 
Lichaamsvocht of rijp van koelingen/koelplaten hebben geen invloed op de stabiliteit of integriteit van 
het materiaal.

Veel gestelde vragen



Veel gestelde vragen Veel gestelde vragen
Hoe is de levering van de FAIR coffins geregeld?

FAIR coffins kunnen online via onze webwinkel op www.faircoffins.com worden besteld of via onze 
dealers. Bestellingen in Nederland via de webwinkel voor 15u kunnen de dag erna op een door u 
aangegeven locatie worden bezorgd. Thema kisten en eigen ontwerp kisten worden geleverd in overleg. 
Bijzonderheden kun u ook aangeven bij de bestelling in het bestelscherm. U kunt ook bellen met onze 
klantenservice om de aflevering te plannen (024 202 2430). Bestellingen in het weekend kunnen vanaf 
maandag bezorgd worden. Buitenlandse leveringen zijn in overleg. Onze distributeur neemt 
verpakkingsmateriaal graag mee retour voor recycling. Bestellingen via onze dealers gaan in overleg met 
de desbetreffende dealer.

Zijn FAIR coffins beschilderbaar? 

Jazeker, iedere uitvoering kan met verf of stiften door familie, vrienden en kinderen worden 
gepersonifieerd. Het mooiste resultaat wordt gekregen met olieverf en markeerstiften. We hebben zelf 
getest met verf van de Action.



Veel gestelde vragen
Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u meer informatie over FAIR coffins? 

Neem dan gerust contact met ons op, wij staan u graag te woord.

FAIR coffins B.V.
Tarweweg 1G (ingang 1F)

6534 AM  Nijmegen,
Nederland

Tel: +31 (0)24 202 2430
 mail: info@faircoffins.com 

www.faircoffins.com

BTW : NL858159624B01
KvK  : 70140162

Van welke materialen zijn de FAIR coffins gemaakt?

Het basismateriaal is een nieuw ontwikkelt en gepatenteerd product wat het meeste lijkt op karton. De 
basis is houtpulp van gerecycled hout, karton en papier. De vouwtechniek in de lagen materiaal zorgen 
voor een lichte en zeer sterke constructie. Door toevoeging van producten uit de natuur wordt het 
materiaal geschikt voor crematie. De bedrukking van de FAIR coffins gebeurt met een ecologische inkt, 
die vrij is van zware metalen en oplosmiddelen. De inkt wordt energie arm gedroogd middels UV licht. 
De lijmen en hechtmiddelen zijn oplosmiddelvrij en op basis van natuurlijke ingrediënten als 
dennenhars, (aardappel)zetmelen en suikers. Bekijk onze site voor meer informatie. 

Wat is FAIR coffins voor bedrijf en waar staan ze voor?

FAIR coffins is een Social Enterprise uit Nijmegen en vervaardigt naast gepatenteerde ecologische 
uitvaartkisten ook ecologische lijkwades en opbaarplanken. Het volledige productieproces is ingericht 
op de mogelijkheden van mensen met arbeidsbeperking. De sociale en maatschappelijke doelen zijn de 
basis van het bedrijf en winst is hierin van ondergeschikt belang en dient slechts als middel voor de 
borging van de continuïteit en realisatie van de sociale en ecologische doelen.

Kijk voor de volledige lijst op www.faircoffins.com/veel-gestelde-vragen .
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