
DEELNAMEVOORWAARDEN TWEEDEHANDSBEURS 

GEZINSBOND DRONGEN 2022 

 

Tweedehandsverkoop kinderartikelen van Gezinsbond afdeling Drongen  

op zondag 4 september 2022 van 10u-15u in Sint-Paulus school – Gavergrachtstraat 97 - Drongen 

Wie mag deelnemen? 

Gezinnen verkopen hun persoonlijke spullen aan gezinnen. Uitsluitend particulieren kunnen 

deelnemen aan de tweedehandsverkoop. Handelaars kunnen enkel persoonlijke spullen verkopen. 

Wat verkopen? 

Op de beurs worden uitsluitend babymateriaal, kinderkledij, speelgoed en zwangerschapskledij 

verkocht. De goederen dienen wettelijk in orde en in goede staat te zijn. 

De verkoper verkoopt zelf de aangeboden artikelen via de tafelverkoop tijdens de beurs. 

Het materiaal dat verkocht wordt moet op of onder de tafel kunnen, niet rond de tafel. 

De verkoper is zelf verantwoordelijk voor de koopwaar. 

Het groot materiaal wordt afzonderlijk door de gezinsbondmedewerkers verkocht. 

Hoe inschrijven? 

Leden van de GEZINSBOND kunnen zich als verkoper inschrijven vanaf 01/07 t.e.m. 28/08 via de 

website van Gezinsbond Drongen. 

Zonder correct lidnummer is dit voor 01/08 niet mogelijk. 

Niet-leden GEZINSBOND schrijven in vanaf 01/08 t.e.m. 28/08 via dezelfde website.  

 

Als het maximum aantal inschrijvingen bereikt is worden bijkomende kandidaat-verkopers op een 

wachtlijst geplaatst (en verwittigd mochten er plaatsen  vrijkomen om zich alsnog in te schrijven). 

Inschrijven kan uitsluitend via het inschrijvingsformulier op onze website. Na ontvangst van dit 

volledig ingevulde formulier én onmiddellijke betaling krijgt u hiervan bevestiging. 

Als wij na 3 dagen uw betaling niet ontvangen vervalt uw inschrijving. 

U krijgt hiervan GEEN verwittiging. 

Verkopers van groot materiaal (max 5 stuks per inschrijver) dienen hun materiaal + verkoopprijs op 

te lijsten en door te sturen via het apart formulier groot materiaal. 

Wanneer verkopen? 

Als deelnemer aan de tweedehandsverkoop verklaar je akkoord te zijn met de verkoop op zondag 4 

september 2022 tussen 10u en 15u. 

Huurprijs tafel(s) 

De huurprijs van een tafel van ongeveer 1 m2 bedraagt 10 euro voor leden en 16 euro voor niet-

leden met een maximum van 3 tafels per verkoper. 

Verkoop groot materiaal 

Groot materiaal wordt afzonderlijk verkocht door de bondmedewerkers, los van de tafelverkoop. Het 

maximum aantal grote stukken per verkoper/inschrijver bedraagt 5 stuks. 

De verkoopprijs wordt vastgesteld door de verkoper (en duidelijk zichtbaar aangebracht op de 

goederen). Overleg tussen koper en verkoper tijdens de beurs zal nog mogelijk zijn. 

Na terugname van de niet verkochte grote stukken worden de verkochte stukken min de commissie 

aan de verkoper uitbetaald. Dit gebeurt na sluiting van de beurs. 



Commissie  voor leden Gezinsbond verkopers bedraagt 5% van de verkoopprijs. 

Commissie voor niet-leden Gezinsbond verkopers bedraagt 15% van de verkoopprijs. 

Wanneer opstellen? 

Ingeschreven verkopers bieden zich aan op zondag 4 september 2022 tussen 7u30 en 9u30 op 

volgend adres: School Sint-Paulus Drongen – Gavergrachtstraat 97 – Drongen. 

Nadat je een plaats toegewezen kreeg, dien je jouw stand klaar te zetten en de te verkopen artikels 

uit te stallen. Groot materiaal moet dan ook aanwezig zijn en wordt eerst gecontroleerd. 

Wanneer opruimen? 

Na sluiting van de beurs om 15u ruimt elke verkoper het materiaal zelf op en neemt de niet 

verkochte artikelen mee naar huis. De school moet om 16 u ontruimd zijn. 

Wat bij ongevallen of diefstal? 

De Gezinsbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, diefstallen en geschillen 

tussen verkopers en kopers onderling. 

Tijdens de beurs 

Er is mogelijkheid om koffie/thee/frisdrank te kopen op de beurs. Een broodje voor de lunch kan bij 

de inschrijving besteld worden via het inschrijvingsformulier (€ 4.00/per stuk). 

De betaling van de huurprijs van de tafels en de broodjes kan op BE60 0350 0021 6370 van 

Gezinsbond Drongen. 

 

Er wordt geen kinderopvang georganiseerd door de Gezinsbond. 

Nog vragen? 

Met je vragen kun je terecht bij  'Aagje De Vogeleer' (aagjedv15@hotmail.com) 

 

 

 

 


