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TEXTIEL 
KEURMERKEN

De Lemon & Soda T-shirts en 
poloshirts en elk onderdeel van 
deze artikelen, zoals garen en 
knopen, zijn getest op schadelijke 
stoffen en voldoen aan de uitge-
breide veiligheids- en kwaliteits-
standaarden die gelden volgens 
de Oeko-Tex-100 certificering. Dit 
betekent dat deze artikelen geen 
stoffen bevatten die schadelijk 
zijn voor de gezondheid. Met het 
voeren van dit keurmerk moeten 
de fabrikanten de kwaliteit van de 
productie continu controleren en 
bewaken om de veiligheid te kun-
nen blijven garanderen.

Amfori, een internationale beroeps-
organisatie die zich inzet voor 
open en duurzame handel. In 
het  Business Social Compliance 
Initiative (BSCI) staat legale, 
humane en ethisch verantwoorde 
productie centraal. Dit betekent 
dat kinderarbeid, milieuhinder 
en misbruik verboden zijn. De 
fabrikanten van Lemon & Soda 
T-shirts en poloshirts moeten zich 
dus aan de BSCI voorschriften 
houden wat betreft werktijden, 
gezondheid, veiligheid en milieu.

WRAP is de afkorting voor World-
wide Responsible Accredited 
Production. Het is ’s werelds 
grootste onafhankelijke certifi-
ceringsprogramma, gericht op 
de sociale naleving voor de sector 
van genaaide producten. WRAP 
is gebaseerd op twaalf principes 
die erop toezien dat fundamentele 
arbeidsvoorwaarden in fabrieken 
worden begrepen én uitgevoerd. 
De monitoring vindt plaats door 
derden, zodat ook voor fabrikanten 
van Lemon & Soda T-shirts en 
poloshirts onafhankelijk is vast-
gesteld dat deze fabrikanten aan 
WRAP voldoen.

Lemon & Soda – T-shirts en poloshirts
 
De Lemon & Soda T-shirts en poloshirts worden 
geproduceerd in fabrieken in het Verre Oosten. Deze 
fabrikanten laten keer op keer zien dat zij hun zaken 
goed op orde hebben wat betreft arbeidsomstandig-
heden, veiligheids- en kwaliteitsstandaarden. Zij 
worden jaarlijks gecontroleerd op diverse punten door 
verschillende keurmerkorganisaties die vervolgens de 
certificaten afgeven aan de fabrikanten. De volgende 
keurmerken zijn van toepassing op de T-shirts en 
poloshirts van Lemon & Soda.

Duurzaamheid staat gelukkig hoog op 
de agenda bij verschillende merken uit 
ons assortiment. Soms wordt er zo veel 
aandacht aan besteed, dat het lastig is 
om het ene keurmerk van het andere te 
onderscheiden. Des te meer reden voor 
the Choice om de textielkeurmerken op 
een rijtje te zetten.

www.amfori.org
https://www.oeko-tex.com/en/our-standards/standard-100-by-oeko-tex
https://wrapcompliance.org
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