Gezinsbond - Afdeling Drongen
TWEEDEHANDSBEURS

Geacht gezin,
Dank voor het vertrouwen dat u in ons stelt. Hier volgen enkele richtlijnen om de verkoop vlot te
laten verlopen :
1.Bij inschrijving betaalt u een vast inschrijvingsgeld van € 4 per lijst. U kunt dus per lijst 25
artikelen te koop aanbieden met een maximum van 12 kledingstukken. Daarvoor ontvangt u
25 etiketten. Elk etiket bevestigt u zichtbaar en stevig aan het artikel (bijvoorbeeld met touwtje
of nylondraad). Hou er rekening mee dat het etiket + artikel zonder beschadiging moet kunnen
losgemaakt worden. Zo vermijdt u dat prijsetiketten zoek raken en uw artikelen niet
identificeerbaar zijn en dus niet verkocht kunnen worden. Zij komen achteraf ook moeilijk terug
bij de eigenaar-verkoper.
Voor boeken kan u het etiket langs de binnenkant steken of er lichtjes inkleven (eventueel de
gegevens in potlood in het boek schrijven).
Kledij die uit twee of meer delen bestaat moet u vooraf thuis en niet bij het binnenbrengen
aan elkaar bevestigen! Etiketten, bevestigd met een kopspeld gaan verloren. Gelieve dus
etiketten met naald en draad of eventueel met een sluitspeld aan de kledij te bevestigen.
Vermijd het doorprikken van de barcode.
2.De prijs van een artikel moet minimum €1,5 bedragen.
3.Vermeld veiligheidshalve de naam van het artikel op het etiket of geef een omschrijving (voor
het geval het etiket toch loskomt). Vermeld ook de maat, indien nog aanwezig.
4.Als verkoper wordt u een verkopersnummer toegewezen namelijk ........
Schrijf de vraagprijs best in een ander kleur en vooraf gegaan door "€" Zo blijft alles duidelijk
voor de koper.
5. Bepaal uw prijs, wetende dat de organisator de prijs niet kan aanpassen zodat het artikel toch
nog verkocht zou worden. Let op! Voor de koper wordt de prijs nog verhoogd met 10% (leden)
en 20% (niet-leden).
6.De hierbijgevoegde verkopersfiche geef je volledig ingevuld in op de website van de
tweedehandsbeurs via uw login-nummer en uw persoonlijk paswoord voor 30/08/19.
Bewaar ook een kopie voor uzelf en breng de artikelen binnen op zaterdag 07/09/19 tussen 09.00
en 13.00 uur in de Basisschool Sint-Paulus, Gavergrachtstraat 97 te Drongen. Na een verificatie
van uw inventaris worden uw goederen door de Gezinsbond overgenomen en in de zalen
uitgestald.

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
1.De GEZINSBOND- Drongen aanvaardt, de op de verkoperfiche vermelde artikelen voor
rekening van de "verkoper" op zondag 08/09/19 van 09.00 tot 12.00 uur te koop te stellen. Bij
de verkoop dient uzelf niet aanwezig te zijn.
2.Op de tweedehandsbeurs kunnen alleen artikelen verkocht worden die nog volledig, in goede
staat, veilig, niet beschadigd en ongevaarlijk zijn. Artikelen die niet aan bovenstaande criteria
beantwoorden worden geweigerd.
3.De prijs waartegen de voorwerpen te koop worden gesteld, wordt door de verkoper bepaald en
staat vermeld op het etiket van het artikel en op de inventaris De GEZINSBOND- Drongen
vermeerdert die vraagprijs met 10% of 20% naargelang de koper al dan niet lid is van de
GEZINSBOND, dit om de onkosten van de organisatie te dekken.
4.Op het totaalbedrag van de verkochte goederen wordt 10% of 20% commissieloon in
mindering gebracht naargelang de verkoper al dan niet lid is.
5.Door het te koop stellen van de op de inventaris vermelde artikelen, neemt de GEZINSBONDDrongen geen enkele verantwoordelijkheid op ten aanzien van de kwaliteit ervan. De persoon
genoemd in het vak "verkoper" blijft de verantwoordelijkheid van verkoper behouden.
6.De naam van de verkoper wordt bij de verkoop niet meegedeeld aan de koper. Ingeval van
klachten van de koper zal de GEZINSBOND deze naar de verkoper verwijzen.
7.Niet verkochte artikelen kan u terug ophalen op zondag 08/09/19 vanaf 16.00 tot 17.30 uur.
De opbrengst van de verkochte voorwerpen (verminderd met commissieloon) wordt dan ook
uitbetaald. De verkoper erkent dat hij de niet verkochte artikelen terugneemt in de staat waarin
ze zich bevinden. ARTIKELEN DIE OM 18U NIET AFGEHAALD WERDEN, WORDEN
AUTOMATISCH EIGENDOM VAN DE GEZINSBOND-DRONGEN. DE GOEDEREN WORDEN
AAN EEN LIEFDADIGHEIDSINSTELLING GESCHONKEN (de school moet op
zondagavond volledig ontruimd zijn!).
8.De opbrengst van de verkochte voorwerpen (verminderd met commissieloon) wordt vanaf 16.00
uur uitbetaald.
9.Bij diefstal wordt het risico uitsluitend door de verkoper gedragen. De GEZINSBOND- Drongen
kan voor het verdwijnen van goederen NIET aansprakelijk gesteld worden.
10 De voordelen van het lidmaatschap van de GEZINSBOND (zie 3 en 4) worden enkel verstrekt
op vertoon van de lidkaart. U kan ter plaatse lid worden.
11 Vergeet niet uw inventaris af te tekenen voor akkoord.
12.Artikelen zoals knuffeldieren, fopspenen, slabbetjes, oude schoenen, oude of vervuilde
kledingsstukken worden niet of nauwelijks verkocht. Deze artikelen worden bij het
binnenbrengen dan ook geweigerd!!

