
Een tas huren via Lease Your Bag is makkelijk. Uit de collectie 
designertassen op de website kies je er een uit die je mooi vindt, 
je vult het registratieformulier in en binnen achtenveertig uur staat 
de bezorgdienst bij je thuis of op het werk op de stoep met een 
mooie doos met strik. Als je tijd met je droomtas erop zit, wordt hij 
weer opgehaald. De huurprijzen variëren van model tot model en 
schommelen tussen 25 en 100 euro per week. 
Cathy Habils (40) is ‘vip-abonnee’ bij Lease Your Bag en daardoor 
het hele jaar in gezelschap van de mooiste tassen. Ze betaalt 
zeventig procent minder dan wanneer ze als ‘guest’ een jaar lang 
tassen zou huren. Cathy: “Ik betaal 100 euro per maand, plus 
iedere keer 20 euro verzendkosten. Voor 1200 euro per jaar heb  
ik dus twaalf keer een andere tas. Daar koop je nauwelijks één 
nieuwe voor.” Voor Cathy is huren een uitkomst. “Ik ken mezelf, ik 
ben een tas heel snel beu,” vertelt ze. “Na een maand heb ik het 
wel weer gezien. Zelf heb ik een stuk of tien dure tassen en daar-
naast huur ik. Mijn man vindt het idee totaal krankzinnig, maar hij 
is allang blij dat ik niet elke keer een nieuwe koop.” Op dit moment 
heeft ze de Beaton van Burberry in gebruik. “Maar ik kijk alweer uit 
naar de volgende!” 
Nancy Rogier heeft ongeveer honderd klanten zoals Cathy in haar 
bestand. Echte liefhebsters, die zelf een aantal tassen hebben, 
maar daarnaast huren om altijd up to date te zijn én nieuwe  
merken te kunnen verkennen. De vraagt rijst hoe ‘it’ een tas nog  
is, wanneer iedereen hem zich kan veroorloven. Worden alle  
nep-Vuittonnetjes op straat straks vervangen door echte, nu ze 
voor veel meer mensen binnen bereik zijn? “Nee hoor,” zegt Nancy, 
“mijn klanten zijn stuk voor stuk modebewuste vrouwen die ook 
tassen kópen. Het is nog steeds niet goedkoop, dus je moet echt 
van tassen houden, wil je het geld eraan uitgeven.”

TesTriT
Lease Your Bag is niet de enige optie voor wie een designertas wil 
huren. Corina Angelier (38) was nét twee maanden later dan 
Lease Your Bag met het lanceren van Cosmoluxurybags.com, 
maar had al ruim twee jaar voorwerk verricht. Haar man is de 
oprichter van Cosmo Hair Styling en bij die holding bracht zij ook 
haar online verhuurservice onder. Ze heeft vijfenzestig tassen in 

“This bag screams: you’ve made it!” Dat zei Sex and the City’s 
Samantha Jones over de door haar zo geadoreerde Birkin-tas  
van Hermès. Gezien het prijskaartje van 4500 euro voor een instap-
modelletje had ze daar een punt. Om zo’n tas te kunnen betalen 
moest je óf een dikke portemonnee hebben óf ‘iemand zijn’  
waardoor je de lange wachtlijst kon skippen. De rest had pech.
Hád, want met de komst van de website Bagborroworsteal.com 
werd de Birkin ineens voor iedereen, nou ja, voor iets meer mensen 
bereikbaar. Voor 1690 dollar per week huur je hier de krokodillen-
leren versie die in de winkel 25.000 dollar kost. Voor een hele maand 
betaal je 6010 dollar. Wil je hem drie maanden houden, of een 
halfjaar, dan kan dat ook. Besluit je hem nooit meer terug te willen 
geven? Geen probleem. Je ‘steelt’ de tas uit de collectie en betaalt 
het bedrag bij dat je met Bag Borrow or Steal overeenkomt. 

DaT willen wij ook 
Designerbags huren. Het is een fenomeen dat zo’n vier jaar geleden 
in Amerika opdook als gevolg van het feit dat de mode steeds 
sneller gaat. In plaats van twee collecties per jaar brengen de 
grote modehuizen er nu vijf op de catwalks. Bovendien: the Olsen 
twins wisselen sneller van tas dan Britney van onderbroek en dus 
heb je de ene tas nog maar nauwelijks aangeschaft, als de  
volgende alweer tot it-bag wordt uitgeroepen. Bijblijven wordt op 
die manier een kostbare, zo niet onmogelijke hobby. 
Dat merkte ook de Belgische Nancy Rogier (38): “Ik ben dol op 
mooie handtassen. Zelf heb ik een Chloé, Louis Vuitton, Prada, 
Balenciaga, Givenchy en Dior. Ik zie altijd wel weer een nieuw 
model dat ik graag wil hebben, hoewel ik al voor kapitalen in de 
kast heb staan. Op een gegeven moment denk je: ik kan wel aan 
de gang blíjven!” Toen ze Bag Borrow or Steal ontdekte, vroeg ze 
zich af: waarom hebben wij zoiets hier niet? 
Overtuigd dat wat in Amerika mogelijk is ook hier moest lukken, 
ging ze aan het werk. In september 2007 was haar website 
Leaseyourbag.com online, een verhuurservice waarmee ze de 
Benelux in hun primaire tassenbehoeftes voorziet. Naast een stuk 
of zestig designertassen – van een Prada-enveloppetasje tot  
de Miu Miu XL bag – verhuurt Nancy ook designer zonnebrillen. 
The real thing uiteraard, neppers zul je bij haar niet tegenkomen. 

mode

Stop maar met sparen. Want waarom zou je die ene Balenciaga 

kopen wanneer je er ook tien tegelijk kunt leasen? maak kennis met 

een nieuw fenomeen en doe qua designertassen niet langer onder 

voor de rijksten der aarde. 

 T E k S T  E L S B E T H  G R I E V I N k

TaS 
Te huur

1. Balenciaga giant work  2. Hermès B irk in 3. cHloé s ilverado pytHon  4. prada pocHette lak 5. dior multipocHes diorissimo 6. Balenciaga matelasse
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haar collectie, waaronder een aantal klassiekers zoals de, jawel, 
Birkin en kelly van Hermès. Voor 125 euro per week zijn zij, weliswaar 
tijdelijk, van jou. Angelier is er trots op dat ze ze in haar collectie 
heeft, en terecht. “De Birkin en de kelly zijn al zestig jaar in de 
mode,” zegt ze, “En ze gaan makkelijk nóg zestig jaar mee.” 
Corina kan een heleboel voordelen opnoemen van het huren  
van designertassen. “Je wordt almaar om de oren geslagen met 
de it-bags van het moment. Door tassen te huren blijft het betaal-
baar om altijd met de nieuwste modellen rond te lopen,” legt ze 
uit. “Neem nu zo’n Gucci Royal, die is mooi voor in de winter, maar 
’s zomers ligt hij in de kast. Dan kun je hem beter huren. Ik heb 
hem net opgestuurd aan een meisje dat hem meeneemt op ski-
vakantie.” Niet iedereen huurt vanuit het rupsje-nooit-genoeg-gevoel. 
Veel vrouwen huren ook om te kijken of ze een tas willen kopen of 
niet, als een soort testrit. 

kwijT, kapoT of bezoeDelD
Een bel rode wijn over je beige Marc Jacobs, een hengsel dat 
breekt, potjes nagellak die gaan lekken in de voering. Er zijn  
talloze rampscenario’s te bedenken die de lol van het huren  
van een tas danig kunnen bederven. Want wat gebeurt er als je  
je tas vies of kapot inlevert? Nancy: “Een hengsel dat afbreekt? 
Dat lijkt me sterk. De kwaliteit van de tassen is zó hoog, zoiets 
gebeurt bijna nooit. En als het wel gebeurt, neem ik contact op 
met de huurster en bespreken we hoe we het probleem oplossen. 
Dat er krasjes op een tas komen is trouwens heel normaal, dat 
hoort bij het gebruik.” 
Een derde tassenverhuursite, Bag2bag.eu.nl, heeft duidelijkere 
regels: als een tas stuk terugkomt, laten zij de tas herstellen en 

krijgt de klant de rekening gepresenteerd. Als-ie total loss blijkt, 
moet de volle mep worden betaald. Bij Cosmo Luxury Bags krijg je 
standaard een ‘bag-in-bag’ geleverd, die je in je tas kunt leggen. 
“Dit is meer voor het idee,” vertelt Corina. “Sommigen vinden het 
onprettig om met de tas van een ander te lopen. Dan kun je de 
bag-in-bag gebruiken.” fijn voor het idee, maar het voorkomt ook 
dat je tas na een ongelukje onder de nagellak, parfum of inkt zit. 
Zowel Lease Your Bag als Cosmo Luxury Bags is heel secuur op  
de tassen. Ze moeten er picobello uitzien en worden dus grondig 
onderhouden en opgepoetst. Als een tas niet meer aan de 
strenge eisen voldoet, gaat hij naar de online outlet. Tussen de 
tweedehands designerbags die je daar vindt, zitten de mooiste 
exemplaren. Misschien met een krasje hier of een vlekje daar, 
maar daar is rekening mee gehouden in de prijs. 

musT-leases
Dat je geen maandsalarissen meer apart hoeft te leggen om met 
een designertas de straat op te gaan, is erg prettig. Maar wat vinden 
de grote modehuizen van deze ontwikkeling? Volgens Nancy  
van Lease Your Bag zien zij het niet als bedreiging. “Het is en blijft 
publiciteit voor het merk.” “Bovendien,” stelt ook Corina van Cosmo 
Luxury Bags, “vrouwen die kunnen kopen, blijven toch wel kopen, 
maar ook zij vinden twee tassen per seizoen vaak wel genoeg. 
Het huren is een extraatje.” Eén van haar klanten is de 38-jarige 
Carolien. Zij heeft een stuk of acht designerbags in haar bezit en 
huurt ‘voor erbij’. “Ga ik naar een feestje en wil ik echt uitpakken, 
dan huur ik een bijzonder avondtasje.”
Wat je komend seizoen gaat dragen, hangt natuurlijk een beetje 
van Paris Hilton en kornuiten af. Maar aangezien zij onlangs al  
is gesignaleerd met de Ice Cube van Chanel, is het raadzaam 
die alvast te reserveren (45 euro per week via Cosmo Luxury 
Bags). Daarnaast zijn de Queen en Sabrina van Gucci absolute 
musthaves, of eigenlijk, must-leases (te huur via Lease Your Bag) 
en verder is het kleur en lak wat de klok slaat. 
Vergeet alleen niet dat je je tas weer moet teruggeven als de  
tijd erop zit, het enige grote nadeel van huren. Herinner je je de 
teleurstelling in de ogen van Samantha nog, toen Lucy Liu er met 
haar tas vandoor ging? “Bye bye, Birkin...”

     Zelf huren
Bag Borrow or Steal was de allereerste website die designer-
bags verhuurde. De site werd in 2004 opgericht in amerika en 
heeft een collectie van zeker 2500 (vintage) handtassen, maar 
ook juwelen (véél Chanel).
www.bagborroworsteal.com 

leaSe Your Bag haalde het amerikaanse concept naar de  
Benelux en heeft naast de it-bags (én zonnebrillen!) van grote 
modehuizen zoals Chanel, Cartier, Prada en Chloé een uitgebreide 
collectie tassen van het prachtige Belgische merk Delvaux. tip:  
let op de verschillende, voordelige abonnementenformules.
www.leaseyourbag.com 

CoSmo luxurY BagS heeft heel modische én klassieke modellen 
in haar elk seizoen wisselende collectie, die de goede smaak  
van de oprichtster verraadt. De tassen van onder meer gucci, 
Prada, Jimmy Choo en Chloé worden bezorgd in een prachtige 
verpakking met strik.
www.cosmoluxurybags.com

Bag 2 Bag is een paradijs voor iedere miu miu-fan. maar in hun 
collectie van 75 designerbags is ook volop gucci en louis Vuitton 
te vinden. goed om te weten: kan in geval van hoge modenood 
binnen een dag leveren! 
www.bag2bag.eu

SaC De luxe verhuurt ruim 160 tassen binnen Nederland, België 
en Frankrijk, waaronder veel tod’s, Yves Saint laurent, Chanel en 
Chloé. let op: Sac de luxe doet ook aan wachtlijsten. 
www.sacdeluxe.nl

mode

CathY haBilS:

‘Voor 1200 euro per jaar heb ik 
twaalf keer een andere tas. Daar 
koop je nauwelijks één nieuwe voor’
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1. cHanel ice cuBe  2. miu miu large patcHwork tote 3. gucci  large royal tote Bont 4. louis vuitton trevi 
5 .mulBerry maBel 6. mulBerry maxi  maBel 7. cHloé Bay 8. g ivencHy tote 9. miu miu oversized matelasse 

kate moss kan ook zo een tassenlease Bedrijf  Beginnen. . . H ier Heeft ze de mulBerry Bayswater tote aan Haar arm
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