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VOORWAARDEN KINDERKLEDING- en SPEELGOEDBEURS  

WSV DE ZANDWEERD 

Zaterdag 25 maart 2023 van 10:00 – 12:30 uur 

 

Aanmelden 

• Voor het inbrengen van kleding en/of speelgoed vraagt de verkoper via het formulier op de 

website https://www.speeltuindezandweerd.nl/kledingbeurs/ een registratienummer aan.  

• Voor de registratie betaalt de verkoper €1,- . Dit bedrag wordt verrekend met de opbrengst. 

• Verkoper ontvangt binnen een week een registratienummer. 

• Er geldt een maximaal aantal deelnemers. Registratie gaat op volgorde van binnenkomst.  

 

Kleding inbrengen 

• Voorjaars- en zomerkleding, sport- en zwemkleding en verkleedkleren in de maten 92 t/m 176 

mogen ingebracht worden.  

• Slippers, sandalen, water- en surfschoenen mogen ingebracht worden. 

• Kleding moet schoon, heel en niet verwassen 

zijn. 

• Kleding moet per kledingstuk op een hanger 

aangeboden worden. Een kledingset moet op 

één hanger aan elkaar bevestigd zijn.  

• Verkoopprijs wordt door verkoper bepaald. 

Bedragen zijn in hele of halve euro’s.  

 

• Elk kledingstuk wordt door verkoper voorzien 

van een sticker (schilderstape/afplaktape) met 

daarop prijs, maat en registratienummer). 

Probeer alle gegevens op één sticker te zetten, 

dat voorkomt fouten bij het afhandelen van de 

opbrengst. 

• Kleding en hangers die verkoper retour wil, 

moeten voorzien zijn van een rode stip (met dik 

rood potlood, stift geeft af) op de sticker.  

• Kleding wordt in zogenaamde bigshoppers, kratten of dozen gesorteerd per maat ingebracht 

door verkoper op 24 maart tussen 18.30 -19.30 uur.  

https://www.speeltuindezandweerd.nl/kledingbeurs/
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• Aan de buitenkant van de tas, doos of het krat vermeldt verkoper het registratienummer en 

welke maten erin zitten.  

• Kleding die niet aan de genoemde voorwaarden voldoet wordt niet aangeboden op de beurs.  

• Andere kinderartikelen (bijvoorbeeld kinderstoel, drinkbekers, flessen e.d.) worden niet 

ingenomen. 

 

Speelgoed inbrengen 

• Het speelgoed moet schoon, compleet en in goede staat zijn.  

• Doosjes worden door verkoper dichtgemaakt door middel van elastieken of plakband.  

• Speelgoed met losse onderdelen worden door verkoper in doorzichtige plastic tassen verpakt en 

dichtgeplakt.  

• Knuffels en ander pluche speelgoed worden niet geaccepteerd. 

• Verkoper kan speelgoed, zoals bijvoorbeeld boeken en puzzels bundelen.  

• Verkoopprijs wordt door verkoper bepaald. Bedragen zijn in hele of halve euro’s. Kleine artikelen 

mogen voor € 0,20 aangeboden worden.  

• Elk stuk speelgoed wordt door verkoper voorzien van een sticker (schilderstape/afplaktape) of 

label met daarop prijs en registratienummer. Probeer alle gegevens op één sticker te zetten, dat 

voorkomt fouten bij het afhandelen van de opbrengst. 

• Speelgoed die verkoper retour wil, moeten voorzien zijn van een rode stip (met dik rood potlood, 

stift geeft af) op de sticker of het label.  

• Speelgoed dat niet aan de genoemde voorwaarden voldoet wordt niet aangeboden op de beurs.  

 

Overig 

• Kleding of speelgoed waarvan het label of de sticker heeft losgelaten wordt niet aangeboden 

tijdens de beurs. Dit wordt apart gelegd en kan na afloop uitgezocht worden door verkoper.  

• Kleding of speelgoed dat na afloop van de beurs niet opgehaald wordt, wordt naar het goede 

doel gebracht.  

• Bij verkoop van een artikel ontvangt verkoper 70% procent van de verkoopprijs. De overige 30% 

gaat naar de speeltuinvereniging.  

• Bij het ophalen van de spullen wordt de opbrengst aan verkoper gecommuniceerd. Voor het 

einde van de maand wordt het geld overgemaakt op de door verkoper doorgegeven 

bankrekening.   

• WSV De Zandweerd en de organisatoren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal 

of zoekgeraakte kleding of speelgoed. 
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Belangrijke data 

6 maart 2023      Sluitingsdatum aanvragen registratiecodes 

8 maart 2023  08.30 – 09.00 uur Ophalen kledinghangers in speeltuingebouw 

15 maart 2023  19.00 – 19.30 uur Ophalen kledinghangers in speeltuingebouw 

24 maart 2023  18.30 – 19.30 uur Inleveren kleding & speelgoed  

25 maart 2023   10.00 – 12.30 uur Kledingbeurs  

25 maart 2023  15.30 – 16.00 uur Ophalen niet verkochte spullen en opbrengst  

 

Contact 

Voor vragen kan er contact worden opgenomen via kledingbeurs@speeltuindezandweerd.nl 

 

mailto:kledingbeurs@speeltuindezandweerd.nl

