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Onze missie

We zijn alle drie burgerlijk ingenieurs en willen de
ecologische overgang vergemakkelijken door de
technologie ten dienste van het milieu te stellen. Daarom
stellen wij eco-verantwoordelijke oplossingen voor die
gemakkelijk toe te passen zijn en die het leven voor
iedereen gemakkelijker maken.

Maar we kunnen dit niet doen zonder jullie, de Greenziers!
Daarom werd onze composteerder ontworpen voor en met
onze klanten. Voor ons is het essentieel dat onze
composteerder ontwikkeld wordt in overeenstemming met
onze waarden: een lokaal kwaliteitsproduct, gebouwd op
een verantwoorde manier, waardoor iedereen dat extra
stapje kan zetten in de richting van een duurzamere
wereld.
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Waarom Greenzy?
Beu van de geurtjes?

Hoewel steeds meer mensen bewust zijn van de
organische afvalproblematiek, is het afvalbeheer
vaak moeilijker in de praktijk te brengen: de
vuilniszak met organisch afval druipt, ruikt
onaangenaam en trekt vliegen aan.

Er zijn ook beperkingen aan
buiten composteren: u hebt een 

50% van ons afval is organisch afval. In Europa wordt 80%
van dit afval verbrand. Hierdoor wordt de bodem voortdurend
vervuild en uitgeput, waardoor de biodiversiteit in gevaar
komt.

tuin, tijd en kennis nodig. Bovendien
nodigen knaagdieren zich uit en bij slecht weer hebt u geen zin
om naar buiten te gaan om uw compost-emmer te legen.

Composteren is nu makkelijk, snel en leerzaam!
De Greenzy composteerder is een
oplossing voor binnenshuis, waarmee u
uw organisch afval kunt recycleren. U
hoeft geen expert te zijn! Onze
applicatie helpt u om de compost te
beheren. De omzetting van organisch
afval in rijpe kwaliteitscompost gebeurt
in 2 maanden. Het composteringsproces
verloopt continu en de potgrond kan
van het onderste deel van de
composteerder worden opgevangen.
Niets is eenvoudiger, geen nare geurtjes
en vliegen meer in de keuken!
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Ons product

1. Voeg gewoon dagelijks al uw organisch
keukenafval toe: etensresten, citrusschillen,
eierschalen, enz. Draai vervolgens aan de
hendel om het organisch afval te vermalen en
te mengen.

2. Laat de micro-organismen in uw keukenafval
hun werk doen en vertroetel ze door de
instructies op te volgen van de applicatie die
verbonden is met de composteerder (die u
bijvoorbeeld een melding stuurt wanneer de
compost klaar is en of hij belucht moet worden).

3. Haal na ongeveer twee maanden uw
natuurlijke en zelfgemaakte potgrond uit de
composteerder. Laat uw planten en uw
moestuin ervan genieten! Zo kunt u de grond
verrijken en uw planten voeden! 

Hoe werkt de composteerder?

De Greenzy composteerder is eco-ontworpen en voor 99%
geproduceerd in België. 
Hij is gemakkelijk herstelbaar en is gemaakt van gerecycleerde en
recycleerbare materialen. Daarenboven wordt hij ook aan het
einde van zijn leven refurbished.

Ontworpen om huishoudens te helpen bij hun
ecologische overgang

De composteerder is ontworpen voor een gezin van 1 tot 4
personen en is geschikt voor alle huishoudens met of zonder tuin.
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CROWDFUNDING

November  2021
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Ons verhaal

GEBOORTE VAN HET IDEE

September  2017

ZOEKEN NAAR EEN OPLOSSING
NA HET PROBLEEM GRONDIG TE

HEBBEN BESTUDEERD

Sept  2017 - Jan 2018

ONTWIKKELING  EN TESTEN VAN
HET EERSTE PROTOTYPE

Aug 2018 - Jun i  2019

ONTWIKKELING EN TESTEN VAN
HET TWEEDE PROTOTYPE

Sept  2019 -Apr i l  2020

OPRICHTING VAN DE
VENNOOTSCHAP

Jun i  2020

ONTWIKKELING VAN HET DERDE
PROTOTYPE MET QUIMESIS

Okt 2020 -  Feb 2021

TESTEN MET 12  HUISHOUDENS +
ONTWIKKELING VAN DE EERSTE

VERSIE VAN DE APPLICATIE

Feb 2021  -  Jun i  2021

ONTWERP VAN HET EINDPRODUCT

September  2021

PATENTAANVRAAG

Oktober  2021
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Ons team

Adélaïde

Laetitia

Fiona

CEO,  elektromechanisch burgerlijk ingenieur
Adélaïde is belast met de algemene leiding van
Greenzy, evenals met de aanwerving en de
verkoop. Maar haar studies hebben haar ook
voorbereid op alle elektrische aspecten van het
project. In het bijzonder houdt zij ervan alles te
onderzoeken wat met de elektronica van de
composteerder te maken heeft.

CFO,  biomedisch burgerlijk ingenieur
Autodidact, Laetitia is voortdurend in opleiding
in marketing en financiën. Naast haar ervaring
bij Greenzy heeft ook haar ervaring bij “LSM
Conseil”, een junior management en
engineering consulting bedrijf, tijdens haar
studie haar in staat gesteld haar zakelijke
vaardigheden te verdiepen.

Helpende hand, 
biomedisch burgerlijk ingenieur
Fiona geeft Greenzy een helpende hand voor
het biologisch aspect. Daarnaast besteedt ze
ook haar tijd aan het onderhoud van de
website en aan het uitdagen van het team
over de strategie van Greenzy. Tegelijk werkt
Fiona aan haar doctoraat aan de École
Polytechnique de Montréal.
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Onze mijlpalen

EINDE VAN DE CROWDFUNDING

December  2021

ONTWERP OPTIMALISERING

Winter  2022

PRODUCTIE VAN MATRIJZEN EN
BESTELLEN VAN GEREEDSCHAP

Lente  2022

EUROPESE CERTIFICERING EN
PREPRODUCTIERUNS + AFRONDING

VAN DE APPLICATIE

Jun i - Ju l i  2022

LEVERINGEN

Herfs t  2022

MARKT INTRODUCTIE

Kerstmis  2022

PRODUCTIE +  ASSEMBLAGE

Ju l i -Sept  2022
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Ze steunen ons

Onze prijzen

INNOVATION CUP PRI JS

Apr i l  2018

LAUREAAT VAN DE LOUVAIN
STUDENT ANGEL FUND

December  2018

LAUREAAT VAN DE ALBERT
VANHEE FONDS

November  2019

1STE JURYPRIJS  VAN DE DEMO DAY 

December  2019

STUDENT STARTUP OF THE YEAR
2020 AWARD

Februar i  2020
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Contact

Contactpersoon : 
Adélaïde Biebuyck
+32 476 015 282
adelaide@greenzy.be

Sociale netwerken : 
Instagram : instagram.com/greenzy.eu
Facebook : facebook.com/GreenzyCompost
Linkedin : linkedin.com/company/greenzy

Link naar de Ulule campagne  : greenzy.eu/ulule-nl
Website : greenzy.be
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