Tweedehands-kinderkledingbeurs
Gezinsbond Herenthout
Op zaterdag 26 maart van 13.30u tot 16.00u
in zaal GOC Ter Voncke Vonckstraat 17
Beste,
Wij noteerden uw inschrijving voor deelname aan de tweedehandsbeurs.
Mogen wij u vriendelijk verzoeken rekening te houden met volgende punten.
• U dient te betalen binnen de 3 dagen. Zo niet wordt uw plaats terug vrijgegeven.
U bent pas definitief ingeschreven na betaling van 8 euro voor bondsleden, 14 euro
voor niet-leden.
• Per inschrijving mag maximum 1 enkel rekje geplaatst worden naast de eigen tafel. Er
moet steeds vlotte doorgang mogelijk blijven.
• Alleen kinderkleding tot 16 jaar, speelgoed en kinderboeken worden te koop
aangeboden. Verkoop op foto is niet toegelaten.
• Grote artikelen worden voortaan niet meer apart verkocht door ons, ze kunnen wel
tentoongesteld worden op ons podium. Bij verkoop gebeurt de betaling steeds bij de
verkoper zelf. Er mogen maximum 4 grote stuks per persoon aangeboden worden.
• Voorbeeld van grote artikels: kinderwagen, buggy, kinderbed, matras, kinderstoel, box,
kastje, wastafel, kinderbad, speelmat, autostoel, relax, maxicosi, fietsstoeltje, loopfiets,
driewieler, gocart, tent, grote stukken speelgoed: keukentje, poppenkast,...
• Wij bezorgen u dubbele etiketten: 1 daarvan hangt u aan het te verkopen stuk, met
duidelijk vermelding van uw tafelnummer en prijs. 1 houdt u zelf, dit geeft u mee aan de
koper na betaling, zodat deze zijn gekocht stuk in ontvangst kan nemen.
• Stocks van winkels mogen niet worden aangeboden.
• Binnenbrengen en uitstallen van de goederen kan vanaf 12.00u. We vragen om je eerst te
komen aanmelden via de inkomhal. Tijdens de opbouw is de zaal alleen toegankelijk
voor de ingeschreven personen.
• Wie verkoopt, is ten laatste terug aanwezig om 13.00u en verbindt er zich toe om tot
16.00u te blijven. De afhaling van de niet-verkochte grote stukken gebeurt vanaf 16.00u.
• Niet-verkochte spullen kunnen na 16.00u afgegeven worden, zij worden dan
weggeschonken aan een goed doel.
• Kledij en speelgoed worden aan Sint-Vincentius geschonken.
• De babyspullen worden geschonken aan Babytheek van Huis van het kind Herenthout.
Omdat zij echter beperkte opslagmogelijkheden heeft, geven zij al dan niet goedkeuring
voor het achterlaten van materialen.
• Dranken kunnen aangekocht worden aan de toog volgens de geldende corona
maatregelen.
• De Gezinsbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verdwijning of beschadiging
door derden aan de toevertrouwde voorwerpen.
• Bij annulering of afwezigheid wordt het inschrijvingsgeld niet terugbetaald.
• Voorzie voldoende wisselgeld. Een schaar en plakband is ook altijd handig om bij te
hebben.
• Bijkomende inlichtingen: 2dehandsbeurs@gezinsbondherenthout.be

