
                        TWEEDEHANDSBEURS    
GEZINSBOND  O.L.V.-WAVER 

 
 
ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN  
▪ Vooraf inschrijven is verplicht. 
▪ Voor 1 inventarisblad met 30 artikelen betalen leden van de Gezinsbond € 3 (met 

bewijs lidmaatschap), niet-leden betalen € 5.  
▪ Van de prijs van de verkochte artikelen houdt de Gezinsbond 15% af. 
▪ Gelieve de prijzen te bepalen op € .00 of € .50.  
▪ De verkoop gebeurt anoniem door het bestuur van de Gezinsbond. 
▪ De verkoper verklaart dat hij/zij de niet verkochte voorwerpen terugneemt in de 

staat waarin ze zich bevinden. Bij diefstal of verlies wordt het risico uitsluitend door 
de verkoper gedragen. De Gezinsbond neemt alle voorzorgen om diefstal of verlies 
te vermijden. 
▪ Achtergebleven stukken worden aan een goed doel weggeschonken. 
 
PRAKTISCHE INFO 
▪ plaats: refter Vinkenhofschool – Vinkenhofstraat 43 – O.L.V.-Waver 
▪ artikels binnenbrengen: 10u00 - 11u30 stipt! 
▪ verkoop: tussen 13u00 - 15u30  
▪ niet verkochte artikelen afhalen+afrekenen: 17u00  
 
▪ Gelieve de verkoopsfiche op de achterzijde als volgt in te vullen: 
  

Art nr Omschrijving Leeftijd maanden/jaar Verkoopprijs € Verkocht 
1 Blauwe pyjama (beer) 5 jaar 4,00  
2 Fiets  20,00  

 
▪ Aanvaarde artikelen: 

kinderkledij van 0 tot 16 jaar, schoenen (max. 2 paar), babymateriaal, speelgoed 
(indien met batterijen: moet getest kunnen worden), fietsen, kinderboeken, 
video’s/dvd’s, elektrische toestellen, kinderbed- en badlinnen, decoratie 
kinderkamer. 

 
▪ Niet aanvaarde artikelen: 

niet-seizoensgebonden en zwangerschapskleding, vuile en/of beschadigde 
artikelen. 

 
▪ Etiketten:  - enkel etiketten van de Gezinsbond op een goed zichtbare plaats; 

- d.m.v. koordje door gaatje in etiket aan kledingstuk bevestigen 
- veiligheidsspelden enkel indien groter dan 3 cm; 
- kopspelden, nietjes of plakband bij kleding zijn ten stelligste verboden! 
- meerdere stuks kleding verplicht aan elkaar naaien; 
- losse stukjes speelgoed vastmaken/in doorzichtig zakje bijvoegen; 

 
▪ Wanneer artikels niet worden aangeboden volgens het reglement, betaalt u € 2. 
 
▪ Maak zelf een dubbel van uw lijst. 
 
Opgemaakt te O.L.V.-Waver op …/…/...   Handtekening verkoper 


