Speelotheek Geldermalsen (voorheen het stokpaardje)
Reglement (najaar/winter)Kledingbeurs (vrijdag 18 en zaterdag 19 september 2015
(MET SPORTKLEDING EN SPORTATTRIBUTEN)
(Verkoop : vrijdag 18 september 19.00 – 21.00 uur EN zaterdag 19 september 9.30 –
11.00 uur)
Leest u vooraf dit reglement zorgvuldig door. Voor het goed verlopen van onze beurs is
het noodzakelijk dat iedere verkopende deelnemer zich aan het reglement houdt.
Nog vragen? U kunt altijd mailen (beurs@stokpaardje.info) of bellen (06-19424436)
* U heeft van ons nummer
gekregen om deel te kunnen nemen aan de kledingbeurs.
Hiervoor betaalt u altijd € 1,00 inschrijfgeld (wordt verrekend met uw eindopbrengst)
* Per nummer betaald u euro 1,00 inschrijfgeld.
* Mocht u besluiten tóch geen gebruik te maken van uw verkoopnummer, vragen wij u,
dringend, dit tijdig aan ons door te geven. (zie tel.nr./mailadres) Wij laten dan uw
inschrijfgeld vervallen en kunnen het verkoopnummer opnieuw uitgeven.
* SOT schenkt niet-verkochte kleding aan een goed doel : kindertehuizen in Roemenië.
* Doet u mee met geven aan dit goede doel? Vermeld een “R” op het (schilders)tape.
* U kunt max. 3 dozen kleding (formaat: bananendoos), aan alle zijden voorzien van uw
nummer, ter verkoop aanbieden; inleveren: donderdag 17 september 2015 van 19.0020:00 uur EN vrijdag 18 september van 14.30-15.00 uur.
LET OP : Beurs-adres: MFC de Pluk, Rijksstraatweg 64-019 te Geldermalsen.
* Bij het inleveren van uw dozen ontvangt u een „afleverstrookje‟ voorzien van uw
naam en nummer; op vertoon hiervan betalen wij u zaterdag uit !!!!!
* ALLE KLEDING (VANAF MAAT 86) genummerd en geprijsd volgens dit voorbeeld:
nr.:
maat:
prijs:
(maat omcirkelen!!!)
…..
…..
€ …..
wordt ter verkoop aangeboden!
* Verkoopprijzen afronden op HELE TIENTALLEN !!!
* Kleding (in de doos) graag zoveel mogelijk in volgorde van maat aanbieden!
* Bevestig bovenstaand voorbeeld alléén met (schilders)tape (GEEN etiketten!) &
VOOROP de kleding (goed zichtbaar) Kleding als set: beide onderdelen prijzen en
met veiligheidsspelden (géén gewone spelden), aan elkaar bevestigen!
* Bij jassen en kleding met slecht hechtende stof, dubbel prijzen (ook schilderstape aan
de binnenzijde - bijv. in nek - bevestigen)
* Kleding waar (schilders)tape vanaf raakt tijdens de beurs, wordt niet verkocht.
* Kleding op hangers, presenteert beter en werkt voor ons sneller. Hangers niet retour.
Opmerkingen:
- Kleding moet heel, compleet en schoon zijn. De organisatie behoudt zich het recht kleding te
retourneren met opgave van de reden. (u vindt dan een briefje in uw doos)
- Géén ondergoed, pyjama;s, sokken.
- Aan commerciële verkoop werken wij als tweedehands-kledingbeurs NIET mee.
- De verkoper en de koper betalen ieder 20% van de verkoopprijs aan de speel-o-theek.
- Ophalen van opbrengst (en niet verkochte artikelen): zat. 19 september 2015: 15.00-15.30 h
UITBETALING: Op vertoon van het ontvangen afleverstrookje.
- Alleen kleding aangeboden volgens de regels van dit reglement kan worden verkocht. - De
speel-o-theek is niet aansprakelijk voor enigerlei vermissing of beschadiging. Met u, hopen
wij op een succesvolle beurs !
Speelotheek Geldermalsen

