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Nieuw lifestylemerk IJVR 
Fair Fashion gemaakt in Nederland

De zussen Chantal en Priscilla van Gastel (bekend van de romans Zonder jou en de inmiddels verfilmde 
feelgoodklassieker Zwaar verliefd!) presenteren IJVR, hét nieuwe lifestylemerk voor the creative minded. 

IJVR staat zoals de naam al zegt voor doorzettingsvermogen.

Passie en Drive
Als er iets is wat succesvolle men-
sen gemeenschappelijk hebben, 
dan is het wel de drive om zich 
volledig in te zetten voor hun pas-
sie. Die gedrevenheid is heel sterk 
aanwezig bij creatieve mensen. 
Zij zetten zich met hart en ziel in 
voor wat ze doen, al lang voor dit 
zich uitbetaalt in geld, aanzien of 
succes. IJVR (www.ijvr.nl) heeft 
een online shop maar dient ook 
als inspiratieplatform en verbin-
dende factor voor creatieve, on-
dernemende geesten. Maar het 
is meer dan dat. IJVR staat voor 
het uitdragen van je passie en je 
inzetten voor wat je belangrijk 
vindt. Idealisme en creativiteit 
gaan namelijk ook hand in hand.  

Motivatie
Ze noemen zichzelf entrepre-
soeurs, ze schrijven én onderne-
men samen, maar het najagen 

van een creatieve carrière was 
voor de zussen niet vanzelfspre-
kend. Het heeft jaren geduurd 
voor zij de switch durfden maken 
van een baan in loondienst naar 
een zelfstandig bestaan. Met IJVR 
willen ze inspireren, motiveren 
en kennis doorgeven door het de-
len van ervaringen van onderne-
mers in de creatieve sector. Met 
het IJVR-shirt wordt (creatieve) 
ambitie letterlijk uitgedragen. 
Dit is belangrijk, want jezelf dur-
ven laten zien, is een eerste stap 
naar creatief ondernemerschap.

In Nederland gemaakt
Fast fashion maakt een enorme 
impact op het klimaat. Onderdeel 
van de missie van IJVR is meer be-
wustzijn creëren. IJVR is daarom 
transparant in het maakproces, de 
gebruikte materialen en de leve-
ranciers waarmee samengewerkt 
wordt. De shirts worden volledig 

in Nederland geproduceerd, waar-
door de duurzame totstandkoming 
en goede werkomstandigheden 
gegarandeerd kunnen worden. 

Inclusive
Een mooi shirt voor ieder li-
chaamstype. IJVR heeft een eigen 
maatvoering om meer diversiteit 
te kunnen bieden. De gemiddelde 
damesmaat is maat 42, waarom 
noemen we deze maat dan XL? Bij 
IJVR komt maat M overeen met 
confectiemaat 42 en maat XL met 
50-52. Ook bij de heren is deze 
alternatieve maatvoering doorge-
voerd.

Toekomstvisie
IJVR werkt al aan uitbreiding van 
de shop en aan samenwerkin-
gen met kunstenaars en duur-
zame ondernemers. Ook het 
organiseren van inspirerende 
live events staat op de planning.


