
                         
                        Reglement tweedehandsbeurs baby- en kindergerief:      
                        babyuitzet, kleding tot mt. 176, zwangerschapskledij, fietsen,  
                        speelgoed, boeken, games….  

 Zaterdag 26 maart 2022   10u-13u   Parochiecentrum Westmalle, 
Sint-Jozeflei 27 

Deelnemen = Akkoord met alle bepalingen van dit reglement. 

- Opzet van de beurs: particulieren verkopen hun persoonlijke spullen. Handelaars zijn 
uitgesloten, tenzij voor verkoop persoonlijke spullen. De beurs staat open voor leden en 
niet-leden. 

- Alle te verkopen waren dienen in goede staat te zijn. Er wordt eerlijk gecommuniceerd over 
eventuele kleine gebreken. Bij klachten van kopers verwijzen we door naar de verkoper. 

- De volledige opbrengst van de verkoop is voor u als verkoper. Zorg voor een realistische 
prijszetting.  

- Timing:      ~ Vanaf 9.00u: toegang tot uw stand 
                  ~  Tussen 9.00u – 10.00u: uitstallen van de koopwaren 

              ~  10.00u: deuren gaan open voor de bezoekers 
              ~   3.00u: de beurs sluit zijn deuren 
              ~  13.30u: stand volledig opgeruimd en netjes achtergelaten. 

Na het opstellen van uw stand, verwijdert u uw wagen van de parking van het 
Parochiecentrum. 
Zo is er voldoende plaats voor de kopers om te parkeren. 
1) U bent zelf verantwoordelijk voor de verkoop en de koopwaar op uw stand. Zorg voor 

voldoende wisselgeld en verpakkingsmateriaal. 
2) U huurt een tafel/standplaats voor € 8(leden) of € 12(niet-leden).  
3) Wilt u  een eigen kledingrek (max lengte 1,40m) meebrengen om naast de tafel te 

plaatsen: gratis voor leden - €1 voor niet-leden (te vermelden bij inschrijving) 
4) Voor grotere stukken voorzien we een plaats op het podium. Wij zorgen voor toezicht 

en sturen kandidaat-kopers naar uw stand voor de betaling. U betaalt per stuk € 0.5.  
5) Richtlijnen voor de grotere stuks:   Deze worden door u zelf gelabeld . U voorziet hiervoor 2 

labels. Eén label vermeldt: uw tafelnummer/A en de prijs, te bevestigen aan het stuk.                                   
Het andere label, met uw tafelnummer/B houdt u als verkoper bij u. Geïnteresseerde 
kopers betalen bij u en u geeft hen het B-label mee. Op vertoon hiervan kan dit stuk 
vervolgens meegegeven worden met de koper. Het tafelnummer wordt u meegedeeld 
vrijdag voor de beurs – of u kan het ter plekke aanvullen. 

INSCHRIJVEN door opgave van NAAM-ADRES- evt. LIDNUMMER en wat u wenst: 

 TAFEL, enkel STANDPLAATS, plaats voor KLEDINGREK,  ev. AANTAL GROTE STUKS 
(vermoedelijk aantal is ok-def. afrekening gebeurt ter plaatse) Max. 2 plaatsen per persoon. 

De Gezinsbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, diefstal en geschillen tussen 
verkopers en kopers of kopers onderling. 

 
Inschrijven kan via mail: inschrijvingen.westmalle@outlook.be of bij 
Sonja Kusters                   03 384 28 34 
Griet Van der Straeten     Oude Molenstraat 7                       03 345 92 48 
Suzanne Geerts               Petrus Delenstraat 3                       0472 50 38 05 

Uw inschrijving is definitief na betaling – direct bij inschrijving – of via overschrijving op 
rekeningnummer BE41  7895 5820 5110 op naam van Gezinsbond VZW Afd. Westmalle, met 
vermelding van de naam waarmee u ingeschreven bent. 

 
Traditiegetrouw is er een ‘WEGGEEFSTAND’ voor het goede doel. 
Laat gerust uw niet-verkochte stuks achter! 


