
 

INFORMATIE KINDERKLEDING- en SPEELGOEDBEURS 

WSV DE ZANDWEERD 

Zaterdag 24 maart 2018 10:00 – 12:30 uur 
 

REGISTRATIE 

 Voor het inbrengen van kleding en/of speelgoed vraag je via 

kledingbeurs@speeltuindezandweerd.nl een registratienummer. Voor de registratie betaal je 

€1,- welke wordt verrekend met je opbrengst. Wanneer je je opbrengst gestort wilt krijgen 

vermeld je in je mail je ibannummer. 

 WSV De Zandweerd en de organisatoren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld 

voor diefstal of zoekgeraakte kleding of speelgoed. 

 

AANBIEDEN 

 

 Kleding en speelgoed in zgn. bigshoppers en kratten aanbieden. Let op dat je je tas/krat ook 

voorziet van je registratiecode.  

 Kleding en speelgoed welke niet aan de omschreven voorwaarden voldoet, bieden wij niet aan  

op de beurs. 

 Andere kinderartikelen (bijvoorbeeld kinderstoel, flessen ed) worden niet ingenomen. 

 

BELANGRIJKE DATA: 

 

Heden tot 23 maart 2018:  

Aanvragen registratie codes via kledingbeurs@speeltuindezandweerd.nl 

 

Vrijdag 23 maart 2018: 19.15 – 20.15:  

 Inleveren kleding & speelgoed 

  

Zaterdag 24 maart 2018: 

10:00-12:30 Kledingbeurs 
15:30-16:00 Ophalen opbrengst kledingbeurs  

 

 

VRAGEN?  

kledingbeurs@speeltuindezandweerd.nl 

mailto:kledingbeurs@speeltuindezandweerd.nl


 
VOORWAARDEN INBRENG KLEDING: 

 Deze beurs is alleen bedoeld voor voorjaars en zomerkleding (ook bijvoorbeeld zwemkleding). 

 Alle aangeboden kleding moet schoon, heel en niet verwassen zijn.  

 Kleding onder mt 80 en ondergoed wordt niet aangenomen. Grote maten zijn erg welkom! 

 De kleding per kledingstuk op een hanger inbrengen. Kledingsets op 1 hanger aan elkaar 

bevestigen.  

 Alle aangeboden kleding moet voorzien zijn van een sticker (schilderstape/afplaktape) met 

daarop prijs, maat en registratienummer. De sticker op de kleding plakken! Niet op de 

hanger! Zet ook een duidelijke rode stip (met dik rood potlood, stift gaat afgeven) op de 

sticker wanneer je de kleding retour wilt. Deze gaat dan niet naar de Kledingbank in 

Deventer. 

 Wil je ook je hanger terug? Plak dan een sticker met rode stip en alléén je registratienummer 

op de hanger. 

 We scheiden geen hanger van kleding en daarin is de kleding leidend. Rode stip op kleding 

betekent ook hanger terug. Geen rode stip op kleding betekent ook hanger naar kledingbank. 

 Aanbieders bepalen zelf het verkoopbedrag (alleen bedragen in hele, halve of kwart euro’s). 

Bij verkoop van artikelen ontvang je 70% van de door jou bepaalde verkoopprijs. De 

resterende 30% komt, ten goede aan de speeltuin.   

VOORWAARDEN INGBRENG SPEELGOED: 

 Het speelgoed schoon, compleet en in goede staat aanleveren.  

 Doosjes dichtmaken door middel van elastieken of plakband. Speelgoed met losse onderdelen 

in een doorzichtige plastic tas verpakken en dichtplakken.  Bundelen mag, bijvoorbeeld met 

boeken en puzzels.  

 Knuffels en ander pluche speelgoed worden niet geaccepteerd. 

 Al het aangeboden speelgoed moet voorzien zijn van een goed bevestigde label of sticker met 

daarop vermeld prijs en registratienummer.  

 Wil je niet verkocht speelgoed retour ontvangen? Zet dan op de sticker een rode stip. Hoef je 

niets terug, dan gaat het speelgoed naar de speelgoedbank in Deventer.  

 Aanbieders bepalen zelf het verkoopbedrag (alleen bedragen in hele, halve of kwart euro’s). 

Bij verkoop van artikelen ontvang je 70% van de door jou bepaalde verkoopprijs. De 

resterende 30% komt  ten goede aan de speeltuin. 

Kleding en speelgoed waarvan de sticker heeft losgelaten wordt niet verkocht. Deze wordt apart gelegd 

en kan bij het ophalen worden uitgezocht. 

 


