Reglement deelname
Kinderbeurs Sterksel

Nadat u de gereserveerde stickervellen heeft opgehaald kunt u thuis aan de slag.

De informatie op de stickers
De stickers zijn allemaal voorzien van uw klantnummer en een volgnummer in de vorm van een
barcode. Onder de barcode bevindt zich in letters/cijfers uw stickercode. Op de sticker vermeldt u
de prijs, maat en evt. merk. Het is niet nodig een lijst in te vullen, waar alle artikelen,
stickernummers en prijzen apart op vermeld staan. Indien u dit wenst, kunt u dit natuurlijk thuis
altijd zelf doen, zodat u naderhand precies weet welke artikelen u verkocht heeft. We verzoeken
u de bedragen af te ronden op 10 eurocent
Schrijft u a.u.b. niet door de barcode op de sticker?
Bij verkoop wordt 20% ingehouden ten behoeve van STOP Hersentumoren en de Stichting
Broca.

Het plakken van de stickers
De sticker dient op de juiste manier op het artikel geplakt te worden. Hieronder vindt u een
overzicht van de artikelen en de plaats waar de sticker geplakt wordt:
Artikel
broeken/rokken
truien/T-shirts/jurkjes en jassen
ALLE speelgoed en overige artikelen

Sticker plaats
Zichtbaar aan de voorkant
Aan de binnenkant net onder de kraag/hals
Op een zichtbare plaats op een stukje
schildertape (i.v.m. het beschadigen van de
spullen, ook als het een plastic stuk speelgoed
betreft)
Als het artikel ingepakt is in cellofaan mag de sticker direct op de cellofaan geplakt worden en
hoeft er geen schildertape onder.
Let erop dat u geen stickers van een vorige beurs gebruikt!
Speelgoed dat niet voorzien is van schildertape onder de sticker (mits in plastic/cellofaan
ingepakt) zal niet ter verkoop worden aangeboden.
Zorg ervoor dat de stickers goed vastzitten. U kunt daarbij eventueel de sticker op een
kartonnetje plakken en met een touwtje aan het artikel vastmaken.
Elke beurs vallen er wel een aantal stickers van spullen af. Graag uw klantnummer ook op de
schildertape schrijven, zodat het later makkelijker te achterhalen is van wie de sticker-loze
artikelen zijn. (geen prijzen en maten vermelden)
Indien u een setje maakt van meerdere stuks, graag op alle kledingstukken een stukje
schildertape met het bijbehorende stickernummer vermelden.

Bijvoorbeeld bij een setje van een shirt met bijbehorend vest: De originele sticker op het vest en
een extra stukje schildertape voorzien van hetzelfde nummer op het shirt.

Kleding op hangers
Alle kleding dient op hangers ingeleverd te worden. Bij meerdelige setjes dient u ervoor te zorgen
dat hetgeen bij elkaar hoort ook bij elkaar blijft. Ook hiervoor kunt u gebruik maken van
veiligheidsspelden. Het is ook mogelijk om twee hangertjes te gebruiken en deze door middel van
een elastiekje aan elkaar vast te maken. Meerdelige setjes bestaan uit kledingstukken van
hetzelfde merk en dezelfde maat, anders worden deze niet geaccepteerd.
Hangers zijn eventueel op de volgende plaatsen te verkrijgen:
-

Primark Eindhoven
El Vita Asten en Geldrop
C&A (bij aankoop van een kledingstuk vragen of je de hanger mee mag nemen).
Ot en Sien in Geldrop (doos staat in de winkel)
Jola (Als je er naar vraagt)
H&M (Als je vertelt dat het voor een beurs is)
Stomerijen (ijzeren hangers)
Vögele
BDressed in Heeze (binnen vragen)

Speelgoed
Speelgoed, met losse onderdelen, dienen in een plastic zak ingeleverd te worden. Puzzel- en
spellen-dozen graag inpakken in doorzichtig plastic (cellofaan/cadeau-folie o.i.d. liever geen
huishoudfolie omdat deze heel erg plakt aan ander speelgoed en snel kapot scheurt), of
dichtplakken met schildertape of een elastiek er omheen, zodat alle dozen dicht en compleet
blijven.
Losse onderdelen behorend bij een groter geheel (bijvoorbeeld auto’s bij een garage) kunnen in
een plastic zak met een touwtje aan de garage vastgeknoopt worden.

Wat wordt wel en niet geaccepteerd?
Wel






Voorjaars- en Zomerkleding
Kinderkleding van maat 74 tot en met 164 (ook slaapzakjes)
Baby-artikelen, zoals buggy, box, auto-, fiets-, kinderstoel ed.
Speelgoed, zowel binnen als buitenspeelgoed incl. Fietsen en driewielers.
Gym- of voetbalschoenen, regen- of paardrijlaarzen, slofjes ed.

Niet








Najaar- en Winterkleding
Kleding die niet op hangers aangeboden wordt.
Speelgoed waarbij de stickers niet op schildertape, cellofaan of een aangehecht
kartonnetje geplakt zijn.
Knuffels (ook al zijn ze nog nieuw)
Ondergoed, rompertjes, sokken, maillots. (Ook al zijn ze nog nieuw)
Kapotte of vieze kleding (geldt ook voor knopen, ritsen en drukkers)
Kleding die uit de mode is.





Kapot of incompleet speelgoed.
Kinder- en wandelwagens (anders dan opvouwbare buggy's)
Confectieschoenen en -laarzen (schoenen met een voetbed)

Alle spullen dienen in goed werkende staat ingeleverd te worden. Dit wordt door ons zoveel
mogelijk gecontroleerd. Als blijkt dat iets niet aan de bovenstaande eisen voldoet, wordt dit niet
ter verkoop aangeboden.
Mocht achteraf blijken dat meerdere malen geconstateerd wordt, dat bewust niet aan
bovenstaande eisen voldaan wordt, zouden wij kunnen besluiten u uit te sluiten voor eventuele
deelname aan volgende beurzen.
Wij behouden ons het recht voor om, indien van toepassing, sommige producten niet ter verkoop
aan te bieden.

Verkoop tips





Zorg dat de spullen er netjes uitzien en goed toonbaar op de hangers hangen.
Gestreken kleding verkoopt beter.
Gebruik transparante folie, zodat de ingepakte spullen goed zichtbaar zijn. Huishoudfolie
gaat snel kapot en plakt aan ander speelgoed.
Voor speelgoed ed. waar licht of geluid in zit: voorzie dit van batterijen, zodat de kopers
kunnen zien/horen dat het speelgoed naar behoren werkt.

Richtprijzen kleding
Let op, dit zijn slechts richtprijzen die wij op basis van ervaring in de afgelopen jaren. U bent
uiteraard vrij in het bepalen van uw eigen prijzen.
Houdt u er rekening mee, dat de marktplaats.nl prijzen vaak hoger liggen dan de beurs prijzen.
Artikel
Lange broek
Longsleeve
T-shirt
Trui/Sweater
Blazers
Jassen

Richtprijs (merk)
€ 5,00 - € 7,50
€ 2,50 - € 6,€ 2,50 - € 5,00
€ 4,00 - € 6,00
€ 5,00 - € 10,00
€ 7,50 - € 20,00

Richtprijs (merkloos)
€ 2,50 - € 4,00
€ 1,00 - € 3,00
€ 1,00 - € 3,00
€ 2,50 - € 4,00
€ 3,50 - € 5,00
€ 5,00 - € 10,00

Het inbrengen van de kleding.
Op vrijdag voor de beurs kunt u de spullen komen inleveren.
Dit kan op de volgende tijden:
Dagdeel
’s morgens
’s middags
’s avonds

Tijd
11:30-12:15
15:00-15:30
19:00-20:00

In Dorpshuis Valentijn, Valentijn 3 te Sterksel.
Op dit moment wordt de eerste snelle controleslag uitgevoerd en krijgt u eventueel niet
geaccepteerde spullen weer mee naar huis.

In verband met het milieu en de nieuwe regelgeving mbt het verstrekken van plastic tassen
vragen wij u uw spullen in een vouwkrat voorzien van een label met naam en klantnummer in te
leveren. U krijgt hierin uw niet verkochte spullen op zaterdag dan weer retour
Op de zaterdag van de beurs (zie website voor datum) tussen 10.00u en 12.00u zullen uw
spullen ter verkoop aangeboden worden.

Het ophalen van de niet verkochte spullen en opbrengst.
De opbrengst en de niet verkochte spullen kunnen op de volgende tijd weer opgehaald worden:
Dag
Zaterdag van de beurs

Tijd
15:00-16:00

Een overzicht van de verkochte items wordt per mail (soms na het weekend) aan u verzonden.
Niet verkochte artikelen (die zonder overleg niet opgehaald zijn) en achtergebleven opbrengst
worden door ons geschonken aan respectievelijk een goed doel, STOP Hersentumoren en de
NINA-foundation.
Vergeet uw klantkaartje niet bij het ophalen van de spullen. Bij zoek raken van het kaartje wordt E
2.50 boete gerekend en aan de goede doelen gedoneerd.
U mag eventueel ook iemand anders met uw kaartje uw spullen op laten halen, indien u hier zelf
op dat moment voor verhinderd bent. Zorg er wel voor dat deze persoon in het bezit is van het
klantkaartje.
Alvast een fijne voorbereiding en veel succes met uw verkoop.
Wij doen als organisatie onze uiterste best om alles zo goed mogelijk te laten verlopen en zijn
zuinig op uw spullen. Echter, waar mensen werken kunnen foutjes gemaakt worden. Wij vragen
uw begrip hiervoor. Deelname geschiedt geheel op eigen risico.

