INFORMATIE KINDER- EN ZWANGERSCHAPSKLEDING EN SPEELGOEDBEURS
WSV DE ZANDWEERD

Zaterdag 12 oktober 2013 10:00 – 12:00 uur
VOORWAARDEN DEELNAME KLEDINGBEURS:


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



Er kan kleding worden ingebracht vanaf maat 74



Deze beurs is alleen bedoeld voor najaars- en winterkleding



Elke deelnemer vraagt via kledingbeurs@speeltuindezandweerd.nl een registratienummer aan en betaalt
hier een €1,- voor op het moment dat je de kleding inbrengt.



Je kunt hangers huren. Deze kosten 0,50 euro per 25 hangers. Je kunt maximaal 50 hangers huren.
Niet gebruikte hangers lever je weer in. (Data ophalen hangers zie onder).



Alle kleding dient op hangers aangeboden te worden in zgn. bigshoppers of boodschappen kratten,
voorzien van uw registratiecode/ naam op schilders of afplaktape.



Alle aangeboden kleding moet voorzien zijn van sticker (schilderstape/afplaktape) met daarop prijs,
maat en registratienummer. Plak de stickers goed vast, om te voorkomen dat ze los raken.



Plak de stickers goed vast om te voorkomen dat ze er af vallen. De kleding zo op de hangers hangen dat
de van de hanger naar links zit.



Ondergoed wordt niet geaccepteerd.



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. Als je een hoger percentage dan
30% wilt doneren kan je het te doneren percentage aangeven bij je inschrijving.



WSV De Zandweerd en de organisatoren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor
diefstal/zoekgeraakte kleding



Wij behouden ons het recht voor om kleding en speelgoed die niet aan onze voorwaarden voldoet, niet
op de beurs te brengen.



Als je kleding retour wilt ontvangen, zet dan op de sticker een rode stip (met dik rood potlood, stift gaat
afgeven). Hoef je niets terug, dan gaat de kleding naar de kledingbank of een ander goed doel in
Deventer. Als je eigen hangers terugwilt, moet je ze ook markeren met je registratienummer.



Alle kleding die niet wordt opgehaald, wordt tevens geschonken aan de kledingbank of een ander goed
doel in Deventer.

VOORWAARDEN DEELNAME SPEELGOEDBEURS:
Naast een kledingbeurs organiseren we dit keer ook weer een speelgoedbeurs. In verband met de
beperkte ruimte stellen we wel een aantal voorwaarden.

Voorwaarden speelgoedbeurs


Het speelgoed dient schoon, compleet en in goede staat te zijn. Geen knuffels of ander pluche
speelgoed. Doosjes dichtmaken door middel van elastieken.



Voor speelgoed heb je een apart registratienummer nodig. Elke deelnemer vraagt via
kledingbeurs@speeltuindezandweerd.nl dit aparte registratienummer voor het speelgoed aan en betaalt
hier bij inbreng €0,50 voor.



In verband met beperkte ruimte geldt maximaal 10 stuks speelgoed per registratienummer. Bundelen
mag, bijvoorbeeld met boeken en puzzels.



Al het aangeboden speelgoed moet voorzien zijn van een goed bevestigd label of sticker met daarop
vermeld prijs en registratienummer.



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. Als je een hoger percentage dan
30% wilt doneren kan je het te doneren percentage aangeven bij je inschrijving.



Speelgoed in aparte dozen, big shoppers of boodschappenkratten aanleveren.



WSV De Zandweerd en de organisatoren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor
diefstal/zoekgeraakt speelgoed.



Wij behouden ons het recht voor om speelgoed dat niet aan onze voorwaarden voldoet, niet op de beurs
te brengen.



Niet verkocht speelgoed dient na het einde van de beurs, worden opgehaald door de inbrengers.

BELANGRIJKE DATA:
MAANDAG 7 oktober 2013 voor deze datum registratiecode aanvragen op
kledingbeurs@speeltuindezandweerd.nl
Ophalen hangers: Donderdag 10 oktober 2013 : 19.30 – 20.30
Vrijdag 11 oktober 2013 19.00 – 20.00: Inleveren kleding & Speelgoed + Betalen voor
code en hangers!
Zaterdag 12 oktober 2013:
10:00-12:00 uur: Tweedehands kinder- en zwangerschapskledingbeurs + speelgoedbeurs bij WSV
De Zandweerd
14:00-14:30 uur: Ophalen opbrengsten en eventuele niet-verkochte kleding/ speelgoed

VRAGEN? via kledingbeurs@speeltuindezandweerd.nl

