TWEEDEHANDSBEURS GEZINSBOND HERENTALS
Info voor VERKOPERS

Enkel leden van de Gezinsbond kunnen zich inschrijven als verkoper.
We geven voorrang aan leden van afdeling Herentals.
Kledij en kleine spullen verkoopt u zelf. Hiervoor huurt u één of meerdere tafels.
(4 euro per tafel)
Grote stukken worden apart gezet in de hal en verkocht door de Gezinsbond.
(zie verder + bijlage)
Vooraf inschrijven+betalen
Dat kan vanaf 13 september via mail aan wies.vanballaer@hotmail.com
Te vermelden bij inschrijving : adres, lidnummer Gezinsbond en telefoonnummer.
Leden van Gezinsbond Herentals krijgen voorrang.
LAAT ONS OOK EVEN WETEN...
•
of je al dan niet een (eigen) kledingrekje naast de tafel wilt plaatsen.
•
of je met jouw tafel(s) past in onze tienerhoek met een aanbod voor de wat
grotere kinderen.
Na de inschrijving moet ten laatste tegen 1 oktober het bedrag van 4€ per tafel
overgeschreven worden op onze bankrekening
BE94 7895 8133 0314 (Gezinsbond Herentals, Ernest Claesstraat 74)
met vermelding "BEURS"+lidnummer en naam van de persoon die gereserveerd heeft.
Na die datum verkopen we de niet-betaalde tafel(s) verder.
Aanmelden op de dag zelf
Bij aankomst meldt u zich aan bij onze kassa aan de inkom(hal) en krijgt u uw
tafelnummer(s) toegewezen. Dit kan vanaf 12.30u. Breng uw lidkaart mee.
De verkoop start vanaf 14u.
U krijgt een lijst voor de grote stukken. (Kinderwagen, autostoelen, maxicosy, bedjes,
bad, park, fietsjes, groot speelgoed…) Die worden apart gezet en verkocht door de
Gezinsbond. Aan de hand van uw lijst verkopen wij uw grote stukken. Om 16u
verrekenen wij de stukken en krijgt u het bedrag van de verkochte stukken, min 10%
voor de organisatie.
Gelieve de grote stukken
* spontaan aan te bieden aan de kassa
* correct te noteren op de lijst
* te voorzien van een duidelijk prijskaartje (+ kleine vermelding van tafelnummer)
De lijst voor de grote stukken kunt u vooraf downloaden via onze website.
Einde van de beurs
Iedereen ruimt z’n eigen tafel(s) weer op. Afval en afwas breng je naar de toog.
Vergeet je grote stukken niet af te rekenen en terug op te halen in de hal.
Misschien wordt er een ophaaldienst voorzien voor niet-verkochte spullen. Informeer je
ter plaatse.

