Tweedehandsverkoop afdeling Hoogstraten
Pax Dr. Versmissenstraat 3, 29/09/2019

Afspraken
Wie mag deelnemen?
Uitsluitend particulieren kunnen deelnemen aan de tweedehandsverkoop.
Zowel leden als niet-leden kunnen zich inschrijven.
Wanneer inschrijven?
Inschrijven kan tot en met 22/09/2019. Indien het maximum aantal verkopers
bereikt is, worden bijkomende kandidaat-verkopers op een wachtlijst geplaatst.
Wanneer verkopen?
Als deelnemer aan de tweedehandsverkoop verklaar je akkoord te zijn met de
vastgelegde dag en uren: 29/09/2019 van 10.00 tot 12.00 u.
Wat verkopen?
Alles wat binnen de grenzen van het wettelijk toelaatbare verkocht mag worden,
kan je te koop aanbieden. Stocks van winkels mogen niet verkocht worden! De
Gezinsbond Hoogstraten neemt geen enkele verantwoordelijkheid op ten aanzien
van de kwaliteit van de te verkopen artikels. De verkoper blijft dus
verantwoordelijk. 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 fabrieksnieuwe voorwerpen kan of mag verwacht
worden. Evenwel moeten de goederen aan basis-verwachtingen voldoen (vb.
puzzels volledig, elektrische artikelen moeten werken, …)
De opbrengst van de verkochte artikelen is volledig voor jou als verkoper.
Wanneer opstellen?
Ingeschreven verkopers komen tussen 9.00 u. en 9.45 u. aan
Nadat je een plaats toegewezen hebt gekregen, kan je jouw stand klaarzetten en
de te verkopen artikelen uitstallen.
Wanneer opruimen?
Na afloop van de tweedehandsverkoop om 12.00 u. kan je jouw stand opruimen.
Wat bij ongevallen of diefstal?
De Gezinsbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, diefstallen
en geschillen tussen verkopers en kopers of kopers onderling.
Vragen en inschrijving
Vraag? Bel naar Bieke Roovers 03 314 66 43
Inschrijven: via de website van Gezinsbond Hoogstraten:
http://www.gezinsbondhoogstraten.be/index.php/tweedehandsbeurs/inschrijvenvoor-tweedehandsbeurs
Inschrijving is definitief na betaling op rek. nr. BE78 7330 0060 7086
Veel succes met de verkoop

