VOORWAARDEN DEELNAME
KINDERKLEDING- EN SPEELGOEDBEURS
Wanneer: zaterdag 12 oktober 2019 Waar: De Fontein, Sterrenkroos 56 Tijd: 9.30 – 11.00 uur
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Als u kleding en/of speelgoed wilt verkopen dient u een code aan te vragen, dit kan via de website tot 7 oktober 2019
http://kledingbeurs.defonteinzwolle.nl/code/aanvraag U mag via deze website 1 code aanvragen. Mocht u onverwacht toch geen gebruik kunnen maken van uw
aangevraagde code, vragen wij u ons dat te mailen.
Een code bestaat uit een letter en een cijfer. Elk artikel geeft u deze code en een volgnummer. Bijv. eerste kledingstuk C 2-1 tweede kledingstuk C 2-2 enz. Op de
klantenlijst noteert u van elk kledingstuk/artikel de code met het volgnummer, de maat en de prijs.
De code met nummer, maat en prijs noteert u ook op schilderstape en deze plakt u goed vast Deze plakt u achterin, aan de binnenkant van het kledingstuk, dus op
de maatsticker of achterin de broekband. (Setjes: broekje en trui allebei voorzien van dezelfde code, liefst aan elkaar maken d.m.v. een veiligheidsspeld)
Let op: Wij accepteren alleen nog kleding en speelgoed welke is gecodeerd met witte schilderstape, andere tape kunnen wij niet meer accepteren!
Dit onder andere in verband met het zoekraken van artikelen.
U mag maximaal 75 stuks kleding/speelgoed inleveren, en daarvan m
 aximaal 15 stuks in de maten t/m 68
De kleding moet schoon, zonder vlekken, heel en eigentijds zijn en passen bij het seizoen van de beurs!
Hierover is geen discussie mogelijk, de organisatie van de kledingbeurs heeft de uiteindelijke beslissing.
We verkopen geen nachtkleding, ondergoed, rompertjes, schoenen (wel waterschoenen en laarzen), geen sokken, maillots en babyaccessoires (lakentjes, katoenen
luiers, omslagdoeken etc.) en ook geen knuffels, videobanden. Ook nemen wij geen kinderwagens, buggy’s, maxicosi‘s, wipstoeltjes en kinderstoelen in.
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Speelgoed met losse onderdelen graag aanleveren in doorzichtige plastic zakken! (dit bevorderd ook de verkoop!)

●

De kleding/het speelgoed kunt u inleveren op vrijdagavond 11 oktober 2019 in de Fontein. Sterrenkroos 56 van 19.15 – 20.00 uur.
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●

●

●

●

Bij het inleveren zal één van de medewerkers samen met u de ingeleverde artikelen checken, dit om problemen achteraf te voorkomen. Hierbij geldt dat de
ingeleverde artikelen aan bovenstaande voorwaarden voldoen. Wanneer er onduidelijkheid ontstaat over een bepaald artikel zal de organisatie van de
kledingbeurs de doorslaggevende beslissing nemen.
25% van de opbrengst is voor een goed doel, deze keer zijn dat: Park de Stadshoeve en Stichting Matunkha
75% van de opbrengst is voor uzelf. Van het totaal gaat nog €2,- af voor de gemaakte onkosten.
Niet verkochte artikelen en de verkoopopbrengst kunt u zaterdag 12 oktober 2019 tussen 14.00 en 14.30 uur ophalen in de Fontein.
Komt u uw verkoopopbrengst niet halen dan bestemmen wij het voor het goede doel.
De inbreng is op eigen risico, wij zijn niet aansprakelijk voor zoekgeraakte kleding en/of speelgoed, codeer uw artikelen juist en plak de tape goed vast!!!
Komt u winkelen op de dag van de kledingbeurs laat dan uw eigen tas thuis. Bij het afrekenen aan de kassa krijgt u van ons een tas waarin u uw gekochte artikelen
kunt meenemen.

