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Ontex lanceert online luierabonnement Little Big 

Change in de Benelux  
 

 Little Big Change luiers worden geleverd waar en wanneer ouders dat 

willen. De luiers bevatten geen schadelijke stoffen, lotions of parfums. 

 

Aalst-Erembodegem (België), 27 augustus 2019 – Ontex lanceert vandaag Little Big 

Change in de Benelux. Little Big Change is een luierabonnementservice die uitsluitend 

online beschikbaar is, en het leven van ouders een stukje eenvoudiger maakt. De luiers 

bieden tot 12 uur bescherming en bevatten geen parfums of lotions. Ze worden eveneens 

regelmatig getest op de aanwezigheid van schadelijke stoffen, en geproduceerd met 100% 

groene elektriciteit. 

 

Ouders willen niet te hoeven kiezen tussen de gezondheid en het comfort van hun baby. Steeds 

vaker gaan ze op zoek naar hygiënische producten die betrouwbaar en gemakkelijk in gebruik zijn. 

Little Big Change is het merk en de service waarmee Ontex een antwoord wil bieden op die 

veranderende vraag. De nieuwe abonnementsdienst is voortaan ook beschikbaar in België, Nederland 

en Luxemburg, in navolging van de succesvolle lancering in Frankrijk in juni 2018. De lancering van 

Little Big Change in de Benelux wordt ondersteund door een online verkoopplatform, wat betekent 

dat Ontex zijn Direct-to-Consumer e-commerceactiviteiten aanzienlijk uitbreidt.  

 

“De lancering van Little Big Change in de Benelux is een belangrijke stap in de digitale transformatie 

van ons bedrijf. Het is de eerste babyluier van Ontex die uitsluitend verkrijgbaar is via een online 

abonnementsmodel. Zo kunnen ouders op een flexibele manier hun aankopen doen en die laten 

leveren waar en wanneer ze willen. Little Big Change is ons antwoord op het veraranderende gedrag 

en de veranderende behoeften van de consument. Het abonnementsmodel wordt een belangrijke 

pijler voor de toekomstige groei van het bedrijf”, aldus Charles Bouaziz, CEO van Ontex.     

 

 

 

 

https://www.little-big-change.com/


Comfort voor baby's, gemak en betrouwbaarheid voor ouders  

De Little Big Change luiers zijn bijzonder goed gecertificeerd:  

• De toplaag behaalde 5 sterren in de Dermatest; 

• 100% van de fluffpulp is volledig chloorvrij (TCF) gebleekt en duurzaam geoogst in FSC1-

gecertificeerde bossen; 

• het product wordt geregeld getest en gecertificeerd om te voldoen aan de Duitse Oeko-tex2 

100-norm.  

 

De Little Big Change luiers bieden tot 12 uur droogheid en bevatten geen parfums, noch lotions 

omdat die niet altijd goed worden verdragen door baby's met een gevoelige huid. 

  

De Little Big Change luiers zijn ontworpen met het oog op de gezondheid en het comfort van baby's, 

maar Ontex denkt ook aan de behoeften van moderne ouders, die vaak geconfronteerd worden met 

een onvoorzien tekort aan luiers of last-minute noodgevallen. Met het online abonnement kunnen 

ouders zich in één klik aanmelden of uitschrijven voor de service en de luiers laten leveren waar en 

wanneer ze willen, zonder leverkosten. Ze kunnen hun voorkeuren aanpassen op basis van de 

leverfrequentie, het leveringsadres, de maat van de luiers en de productmix. Binnenkort kunnen 

ouders kiezen tussen Little Big Change babyluiers en broekjes. Zo kunnen ze het product selecteren 

dat het best aansluit bij de behoeften van hun baby's, telkens met dezelfde strenge productcriteria. 

 

Little Big Change zorgt ervoor dat ouders zich kunnen toeleggen op wat er écht toe doet. Iedereen 

kan gebruikmaken van de makkelijke service tegen een scherpe prijs-kwaliteitverhouding.  

 

Veilige en duurzame luiers 

Studies tonen aan dat baby's gemiddeld 900 dagen luiers dragen. Om elk kind de best mogelijke 

start te geven, heeft Ontex erop toegezien dat elk Little Big Change product de hoogste graad van 

efficiëntie, comfort en veiligheid heeft. Ouders willen nu eenmaal het beste voor hun kind en dat 

houdt onder meer in dat ze kritisch zijn voor de materialen die gebruikt worden in luiers en broekjes.  

 

Ontex streeft naar maximale transparantie over de samenstelling en het productieproces van de 

Little Big Change producten. Daarom worden die regelmatig getest in onafhankelijke laboratoria en 

de recentste resultaten worden telkens gepubliceerd op de Little Big Change website. 

 

Kortom, de Little Big Change luiers van Ontex zijn veilig, milieuvriendelijk en bieden tot 12 uur 

bescherming. De service biedt alle ouders de mogelijkheid om de luiers thuis te laten leveren of op 

een andere locatie naar keuze, zodat hun leven iets makkelijker wordt. Dat alles met een duurzaam 

productiemodel, waarbij 100% groene elektriciteit wordt gebruikt.  

*** 
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1 FSC: https://www.little-big-change.com/certifications 
2 Oeko-tex 100: https://www.little-big-change.com/certifications 
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Over Ontex  

Ontex is een toonaangevende, internationale producent van artikelen voor persoonlijke hygiëne, met 

een grote expertise op het vlak van babyverzorging, vrouwelijke hygiëne en volwassenenzorg. De 

innovatieve producten van Ontex worden verdeeld in meer dan 110 landen via eigen merken zoals 

BBTips, BioBaby, Pompom, Bigfral, Canbebe, Canped, ID en Serenity, net als via toonaangevende 

retailermerken. 

Wereldwijd werken er meer dan 11.000 enthousiaste mensen voor Ontex in 21 landen. Het 

hoofdkantoor is gevestigd in Aalst (België). Ontex maakt deel uit van de Bel20 en de STOXX® Europe 

600-index.Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Bezoek dan www.ontexglobal.com of 

volg ons op LinkedIn, Facebook, Instagram en YouTube. 

http://www.ontexglobal.com/
https://www.linkedin.com/company/ontex
https://www.facebook.com/ontexgroup/
https://www.instagram.com/ontex_group/
https://www.youtube.com/c/OntexGroup

