Tweedehandsbeurs Meulebeke – Reglement
Wat kan verkocht worden:
 Volgende zaken worden te koop aangeboden: kinderkledij, speelgoed,
kinderboeken, babymateriaal en grotere artikelen (verzorgingstafel, kinderwagen,
bedjes, kinderfietsen, buggy's).
 Fietsen en grotere artikelen worden op een aparte plaats verzameld en te koop
aangeboden. Maak voordien een kaartje met uw naam, standnummer en prijs,
bevestig dit aan je object, kopers zullen met u contact opnemen aan uw stand.
Een medewerker van de Gezinsbond is hier in de buurt om kopers een woordje
uitleg te geven.
Het spreekt voor zich dat enkel grote artikelen kunnen aangeboden worden mits
aankoop van een tafel.
Wie mag deelnemen:
 Enkel particulieren, zowel leden als niet-leden kunnen zich inschrijven.
 De verkopers moeten meerderjarig zijn.
 Stocks van winkels mogen niet verkocht worden.
 De opbrengst van de verkochte goederen is volledig voor jou als verkoper.
Wanneer:
 Op 16/11/2019 kan u uw goederen binnenbrengen en uw stand opbouwen
vanaf 11:00.
 Gelieve uw stand te bemannen van 13:00 tot 16:30. Bezoekers komen vanaf
13:30.
 Opruimen: U staat zelf in voor het opruimen van uw stand na afloop. Dit kan van
16:30 tot 17:30. Alle niet-verkochte stukken worden terug meegenomen.
Inschrijving:
 Uw inschrijving is pas definitief door het storten van het verschuldigde bedrag. Bij
niet-betaling wordt de plaats ingenomen door anderen.
 Uw betaling wordt niet teruggestort indien u niet aanwezig bent.
Enkele praktische tips:
 Alle te koop aangeboden goederen worden op of onder de tafels geplaatst. (Niet
ervoor of ernaast !)
 Kapstokken staan achter de tafel.
 Zorg voor voldoende wisselgeld en voldoende plastic zakken om gekochte waren
in te pakken.
 De zaal wordt 's middags niet gesloten, hou een oogje op uw stand. Er is
mogelijkheid om belegde broodjes, ... te kopen zodat u de zaal niet moet
verlaten.
 Er wordt geen eigen drank en voeding toegelaten in de zaal.
De Gezinsbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, diefstallen en
geschillen tussen verkopers en kopers of kopers onderling.
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