TWEEDEHANDSBEURS GEZINSBOND GIJZEGEM
ALGEMENE VOORWAARDEN
1. De Gezinsbond aanvaardt de vermelde voorwerpen tegen de aangegeven prijs voor
rekening van de in vak "verkoper" genoemde persoon op zaterdag 6 okober 2018
tussen 13 u en 16 u in SB De Springplank - Damkouter te Gijzegem, te koop te stellen in
het kader van de tweedehandsbeurs.
2. De bedoeling van deze tweedehandsbeurs bestaat erin gezinnen de gelegenheid te
geven kindergerief (kleding, buggy, badje, bed, wieg, kinderpark, kinderstoel,
speelgoed, enz. tot 16 jaar), dat nog in goede staat is, van de hand te doen met de
bedoeling daarmee gezinnen de gelegenheid te bieden die voorwerpen tweedehands
te kunnen aanschaffen.
3. De prijs waartegen genoemde voorwerpen te koop gesteld worden, wordt bepaald
door de verkoper. Ten einde de kosten van de organisatie van de beurs te dekken
houdt de Gezinsbond van de totaal verkochte som een percentage af van :
•

10 % bij verkopers leden van de Gezinsbond

•

20 % bij verkopers niet-leden van de Gezinsbond

•

de leden-kopers betalen de netto-prijs en krijgen 5% korting op hun spaarkaart

•

de niet-leden kopers betalen de netto-prijs + 10%

Op de tweedehandsbeurs zelf kan men zich lid maken van de Gezinsbond.
4. Door het te koop laten stellen van de in vak "artikel" aangeduide voorwerpen neemt de
Gezinsbond geen enkele verantwoordelijkheid op ten aanzien van de kwaliteit ervan.
De persoon genoemd in het vak "verkoper" blijft dus de verantwoordelijkheid van
verkoper behouden. De verkoop zal geschieden onder het beding dat de voorwerpen
gekocht worden in de staat waarin ze zich bevinden op het ogenblik van de levering en
met de vermelding dat het om tweedehandsvoorwerpen gaat, zodat hiervan niet de
kwaliteit van fabrieks-nieuwe voorwerpen kan of mag verwacht worden.
5. De naam van de persoon die de voorwerpen laat te koop stellen wordt bij de verkoop
niet meegedeeld aan de koper. Ingeval van klachten van de koper, zal de Gezinsbond
deze naar de verkoper verwijzen, tot maximum 14 dagen na de verkoopdatum.
6. De persoon, vermeld in het vak "verkoper", verklaart dat hij de niet verkochte
voorwerpen terugneemt in de staat waarin ze zich bevinden op datum van de
terugname. Hij bezorgt de bestuursleden een doos / mand om de niet verkochte
goederen terug in te pakken.
7. Bij diefstal wordt het risico uitsluitend gedragen door de verkoper. De GEZINSBOND kan
niet aansprakelijk gesteld worden voor het verdwijnen van de haar toevertrouwde
voorwerpen. Zij zorgt echter voor een maximaal toezicht.

8. De goederen moeten in goede staat en proper zijn, duidelijk geprijsd en genummerd
(enkel met de bijgevoegde etiketten, liefst aangenaaid of geniet) (verkoopsnr.- nr.
artikel - prijs) afgeleverd worden ter plaatse op zaterdag 6 oktober 2018 tussen 10 u 30
en 11 u 30, vergezeld van bijgevoegde verkopersfiche.
Een aantal richtprijzen:
•

kruippakjes en pyjama’s voor baby/kleuter -> € 1,5 / 2

•

t-shirt en shortjes voor baby / kleuter -> € 2 / 3

•

lange broek, kleedjes voor baby / kleuter -> € 3 / 4

•

jassen voor baby / kleuter -> € 8 / 10

•

t-shirt, shorten en slaapkledij voor 6 tot 12 jarigen -> € 5 / 6 en
voor tieners -> € 7 / 8

•

lange broeken, kleedjes, blouse of hemd voor 6 tot 12 jarigen -> € 6 / 7 en
voor tieners -> € 8 / 9

•

jassen voor 6 tot 12 jarigen -> € 10 / 12 en voor tieners € 13 / 15

•

baby-en kinderuitzet, speelgoed, boeken, videogames -> +/- 30% van de
nieuwwaardeprijs

Wie de nieuwe etiketten niet gebruikt wordt geweigerd en ter plaatse worden geen
etiketten meer ingevuld!!!
Let op bij het invullen van de etiketten dat je de nummer van de lijst en het artikel op de
juiste plaats schrijft. Anders komen we aan de kassa in de problemen.
nummer van de lijst ->

<- artikel nummer

korte omschrijving van het artikel

T

prijs

€

9. De niet-verkochte goederen dienen afgehaald te worden zaterdag 6 oktober 2018
"alleen" tussen 17 u 30 en 18 u. Tegelijkertijd gebeurt de afrekening.
10. De verkoper krijgt de kans om te kopen bij het binnenbrengen van de goederen tot
12 u. Om 13 u stipt gaat de deur open voor de bezoekers.
11. Het inschrijvingsrecht voor verkopers bedraagt 5 euro voor leden op vertoon van eigen
lidkaart Gezinsbond en 10 euro voor niet-leden. Tevens vragen wij een borg van €10
zowel voor leden als niet-leden.
Bij de afrekening wordt de borg terug betaald. Wanneer men niet komt opdagen
(zonder geldige reden of zonder te bellen) gaat zowel het inschrijvingsgeld als de borg
naar de kas van de Gezinsbond Gijzegem.

