
De prijsopbouw  
van een Zara-hoodie
Hoeveel respect voor leefbare lonen bevat een hoodie (katoenen pullover 
met capuchon) van Zara?Omdat het moederconcern van Zara, Inditex, 
weigert cijfers over inkoopprijzen en lonen in hun toeleveringsketen te ver-
strekken hebben we zelf een gedetailleerde schatting gemaakt van hoe de 
prijs van dit kledingstuk tot stand komt – van het katoenveld via de fabri-
cage van de stof en de kledingfabrieken tot in de winkels.

Gemiddelde verkoopprijs

De prijzen bij Zara variëren sterk van 
land tot land. Voor een zo realistisch 
mogelijke samenstelling van de prijs 
hebben we de gemiddelde internatio-
nale prijs van de hoodie berekend en 
daarbij ook rekening gehouden met 
kortingsacties. De verkoopprijs in 
Zwitserland lag met 45,90 Zwitserse 
frank (€ 39,67) duidelijk hoger.

Drukkerij
 Turkije, Izmir

Bedrukken met  
witte opdruk 

EUR

Pullover (zonder opdruk) 6,88

Lonen 0,09

Machines, bedrijfs- en  
overige kosten alsmede winst

0,09

Bedrukte pullover 7,05

Inkoopagentschap
 Turkije, Izmir

Acquisitie en afhande-
ling van orders, verstrek-
king van sub-orders aan 
toeleveringsbedrijven 

EUR

Bedrukte pullover 7,05

Personeels- en overige kosten 0,49

Winst 0,21

Inkoopprijs Inditex/Zara 7,76

Groot- en detailhan-
del (Inditex/Zara)

 Spanje en afzetmarkten

Productontwikkeling, inkoop, 
logistiek, reclame, verkoop 

EUR

Inkoopprijs kant en klare hoodie 7,76

Vervoerskosten 0,41

Personeelskosten (Inditex/Zara) 3,92

Administratie, marketing, dis-
tributie, huur en overige kosten

5,93

inst Inditex/Zara 4,20

Gemiddelde verkoopprijs ex btw 22,22

btw  
(internationaal gemiddelde 20%)

4,44

Gemiddelde verkoopprijs incl. btw 26,66

Stoffenfabriek
 Turkije, Izmir

Verwerking van katoen- en 
polyestergaren tot samen-
gesteld weefsel, verven en 
opruwen van de binnenkant 

EUR

Katoengaren 1,22

Polyestergaren 0,10

Lonen 0,62

Machines, energie,  
overige kosten 

3,20

Winst 0,21

Stof 5,53

Ontpitten van katoen 
 India, Maharashtra 

Scheiden van vezels en pitten, 
toebereiding van de katoenvezels 

EUR

Ruwe katoen 0,26

Lonen <0,01

Machines, energie,  
transport- en overige kosten

0,41

Winst <0,01

Katoenvezels 0,67
Bron

De berekening is op basis van onze schattingen, op 
grond van tientallen bronnen en informatie van insi-
ders uit de industrie. Voor details van de berekening 
klik hier www.publiceye.ch/hoody voor een gede-
tailleerde uitleg in het Engels. Vanwege de afronding 
op twee cijfers achter de komma kunnen er bij de 
totaalbedragen geringe afwijkingen ontstaan.

Gemiddelde 
verkoopprijs:€ 26,66

Spinnerij
 Turkije, Kayseri

Verspinnen van  
katoenvezels tot  
katoengaren

EUR

Katoenvezels 0,67

Lonen 0,06

Machines, energie, overige 
bedrijfskosten

0,43

Winst 0,06

Katoengaren 1,22

Verbouw van katoen 
 India,  

exacte plaats onbekend
Verbouw en oogst van biologi-
sche ruwe katoen.

EUR

Lonen van de hulpkrachten 0,15

Inkomen van de boerinnen en 
boeren 

0,06

Zaaigoed en overige kosten 
verbouw katoen 

0,05

Ruwe katoen 0,26

Naaiwerk
 Turkije, Izmir

Knippen van de stof en 
aaneennaaien tot een 
kant en klare hoodie, eti-
ketteren en verpakken 

EUR

Stof 5,35

Lonen 1,10

Accessoires (etiketten,  
verpakking, enz.) 

0,14

Overige kosten en winst 0,30

Kant en klaar genaaide 
pullover (zonder print)

6,88

Winst van  

Inditex / Zara

 
€ 4,20

Opgetelde lonen in 

alle stadia van het 

productie-proces, 

per hoodie

 
€ 2,08

Winst 
versus 
lonen

btw. € 4,44

Kosten Inditex/Zara € 10,26 

Winst Inditex / Zara € 4,20

Inkoopagentschap € 0,71 

Drukkerij € 0,17 

Naaiwerk € 1,53 

Stoffenfabriek € 4,13 

Ontpitten van katoen € 0,42 

Verbouw van katoen  € 0,26

+ € 3,62
Zoveel meer zou er per hoodie 
nodig zijn om de kledingar-
beidsters in alle productie -
stadia lonen te betalen waar-
van ze kunnen leven.
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Spinnerij € 0,55


