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1   Met verzendzakken bespaart u flink op uw verzendkosten

Heel veel producten die met een doos worden verzonden, kunnen ook met een verzendzak  
worden verstuurd. Denk bijvoorbeeld aan kleding, schoeisel, boeken, tijdschriften, dvd’s, 
speelgoed, spellen, games, consoles, voeding, medicijnen, tassen, rugzakken, brillen, 
sieraden, zachte producten, stalen en onderdelen.

Verzendzakken zijn een uitstekend alternatief voor kartonnen dozen, verzenddozen en 
andere verpakkingsmaterialen. Vanwege de scherpe prijs van het product zelf, maar ook 
omdat ze veel minder ruimte in beslag nemen tijdens het transport. Met verzendzakken 
verstuurt u geen lucht. Daardoor bespaart u aanzienlijk op uw verzendkosten.       

2   Het opslaan van verzendzakken neemt nauwelijks ruimte in beslag

Een voordeel ten opzichte van kartonnen dozen is dat verzendzakken weinig ruimte in be-
slag nemen. Zelfs met een flinke stapel voorraad liggen ze niet in de weg. Dat werkt ideaal.    

3   Verzendzakken van groot tot handzaam brievenbusformaat

Bij Topa heeft u keus uit een breed assortiment: van papieren tot plastic verzendzakken. 
Van neutrale tot gekleurde zakken. Van hele grote verzendzakken tot verzendzakken op 
brievenbusformaat. Voor een gemakkelijke handling hebben we verzendzakken met een 
handvat en kleefstrip. Kortom, voor vrijwel elk product hebben we de juiste verzendzak.

“Ik heb een handige tip voor u om uw producten mee 
te versturen: de verzendzakken van Topa. Ze bestaan 
uit veel minder verpakkingsmateriaal dan een doos. 
Vergeleken met een doos verstuurt u minder lucht. 
Uw CO2 voetafdruk is veel lager. U bespaart aanzienlijk 
op uw verzendkosten. En u kunt de verzendzakken 
heel makkelijk bedrukken.” 



4   Verzendzakken bieden een zeer hoge bescherming

Gaat het om kwetsbare producten zoals zonnebrillen of sieraden, kies dan voor verzend-
zakken met bescherming aan de binnenkant. Daarnaast kunt u de stevigheid van de 
verzendzakken afstemmen op het product. Zo kunt u kiezen voor verschillende diktes 
in diverse uitvoeringen. Onze stevige verzendzakken bieden uitstekende bescherming 
tegen de impact tijdens het transport.

5  Verzendzakken versnellen het verpakkingsproces

Onze verzendzakken zorgen voor een snelle en gemakkelijke handling. Om te beginnen 
hebben we zakken die uitstekend te vullen zijn door de brede opening. Daardoor kunt u ook 
heel goed meerdere kleine producten in één verzendzak stoppen, om deze zo efficiënt 
mogelijk te verzenden. Dankzij de zelfklevende sluiting, met mogelijkheden voor een 
dubbele hechtstrip voor retourzending, kunt u uw producten snel inpakken en dichtplakken. 
Ook kleinere kledingstukken kunt u bijvoorbeeld gemakkelijker in een flexibele verzendzak 
voor kleding versturen dan in een grote envelop.    

6    Papieren en plastic verzendzakken als serieus alternatief voor 
verzenddozen  

Onze stevige 100% papieren verzendzakken zijn ideaal voor het versturen van flexibele 
of niet al te dikke en zware producten. Voor extra stevigheid kunt u kiezen voor dubbel-
laags kraft. Door het ontbreken van een zijvouw biedt de verzendzak meer mogelijk-
heden dan een envelop en is het een serieus alternatief voor verzenddozen. De papieren 
verzendzakken zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen: de traditionele uitvoering 
met blokbodem en naar binnen geslagen zijvouw, en de uitvoering zonder zijvouw, dus 
met brede insteek. 

Door middel van de zelfklevende strip is 
de zak simpel en snel te sluiten



Onze plastic verzendzakken zijn gemaakt van sterk, ondoorzichtig folie. De zakken zijn 
soepel en scheur- en vochtbestendig. Ze zijn uitgerust met een sterke permanent 
klevende klep, waardoor ze niet te openen zijn zonder dat het zichtbaar is. De dubbele 
lasnaden zorgen voor extra stevigheid. Een dubbele sluiting voor retourzendingen met 
een zelfklevende sluiting, een extra documentenzak voor begeleidende brieven, een 
draaggreep, het kan allemaal. 

7  De verzendzak kunt u makkelijk personaliseren

Met de verzendzak kunt u ook uw visitekaartje afgeven. Want u kunt hem laten bedrukken 
met het logo en de slogan van uw bedrijf of met een leuke en opvallende andere boodschap.       

8      Welke kleur verzendzak u ook kiest, hij is altijd groen

Verzendzakken zorgen voor een lagere CO2 voetafdruk. Ze zijn nog minder belastend voor 
het milieu dan karton. Dat komt omdat er minder verpakkingsmateriaal nodig is om ze 
te produceren. Bovendien heeft u bij het gebruik van verzendzakken meestal geen extra 
opvulmateriaal nodig. Onze 100% papieren verzendzakken zijn volledig recycleerbaar. 
Ook onze plastic verzendzakken zijn gemaakt van recycleerbare folie. Met onze verzend-
zakken kiest u dus ook voor een duurzaam verpakkingsproces. 

Onze 100% papieren verzendzakken zijn 
volledig recycleerbaar



9  E-commerce zak: Amazon en Coolblue doen er goede zaken mee

Bij webshops en winkels is de E-commerce zak populair. Amazon gebruikt de voordelige 
enkellaags verzendzak (90 g/m² kraft). Coolblue bezorgt bestellingen met de Coolblue-
Fiets in een papieren verzendzak in plaats van een doos. Dat scheelt veel karton en zorgt 
voor 15% meer ruimte in de pakfiets. De E-commerce zak is dan ook één van onze hardlopers.      
   
10   Met de verzendzak speelt u in op de schaarste aan  

verpakkingsmateriaal

Grondstoffen voor verpakkingen worden steeds schaarser en daardoor ook duurder. Een 
verzendzak kost minder verpakkingsmateriaal dan een doos en is daardoor duurzamer 
en voordeliger.     

11   De verzendzakken van Topa zijn 15% voordeliger

Een verzendzak is sowieso al voordeliger dan een doos. Bij Topa bent u gemiddeld 
genomen nog eens 15% voordeliger uit. 

Wilt u weten wat voor u de ideale verzendzak is? Bel mij voor een vrijblijvende afspraak: 
+32 3 450 99 60. Of kijk op topashop.be/verzendzakken

Met de groeten van de verpakkingsspecialist

Je verpakt het met Topa

http://topashop.be/verzendzakken

