
 

BONTE WAS 
2e hands kinderkleding- en spullenbeurs 

Zaterdag 29 maart 2014 
van 12.30 uur tot 14.30 uur 

 
 

Zo werkt het 
Met je verkoopnummer ben je in de gelegenheid om spullen in te leveren bij de 2e hands beurs. Je voorziet je 
spullen van je verkoopnummer en levert ze vrijdag bij ons in. Wij proberen die dan tijdens de beurs voor je te 
verkopen. Niet verkochte spullen en de opbrengst kun je zaterdag weer ophalen. 
 

Locatie 
Recreatiezaal Craneveer (Viottastraat, bij Pieter Brueghelschool - locatie Eduard van Beinum - en de gymzalen).  
 

Inleveren 
 Vrijdag 28 maart tussen 19.30 en 20.30 uur. 
 Voorjaars- en zomerkleding, maximaal 50 stuks (maat 80 t/m maat 176). 
 Naast kleding kunnen ook speelgoed, fietsjes, stepjes, fietsstoeltjes, rugdragers, kinderboeken, cd’s, 

verkleedspullen, enz. worden ingeleverd. Maximaal 10 stuks babyspeelgoed inleveren. 
 Los klein speelgoed (autootjes etc.), graag bundelen in een zakje of een doosje. 
 Gewone schoenen en knuffels worden niet ingenomen voor de verkoop, maar wel voor het goede doel. 
 Regenlaarzen, sloffen, gympen, voetbal- en bergschoenen, skates, schaatsen, enz. zijn wel welkom. 
 Kleding en speelgoed heel, compleet en schoon aanleveren.  
 Kleding aanleveren per maatgroep: maat 80 – 98 / maat 104 – 116 / maat 122-146 / maat 152-176. 

Graag per maatgroep in een doos of zak waarop je verkoopnummer en de maatgroep duidelijk vermeld staat. 
 

Labelen  
 In de bijlagen vind je 2 soorten waslabels: 

1. de gewone waslabels; deze gebruik je voor kledingstukken en spullen die je níet terug wilt als ze niet 
verkocht zijn, maar graag achterlaat voor het goede doel (zie hieronder).  

2. de roze retour waslabels; deze gebruik je voor spullen die je wél terug wilt als ze niet verkocht zijn.  
 Print de labels bij voorkeur op gekleurd papier. 
 Bevestig aan ieder kledingstuk een waslabel of eigen label met je verkoopnummer, de maat en de prijs die je 

ervoor wilt. Maak deze goed vast met een touwtje of veiligheidsspeld (géén knopspelden!).  
 Als je eigen labels gebruikt, let er dan op dat je de labels van de retourspullen duidelijk roze markeert en 

voorziet van het woord Retour.  
 Bevestig aan ieder kledingstuk een waslabel of eigen label met je verkoopnummer, de maat en de prijs die je 

ervoor wilt. Maak deze goed vast met een touwtje of veiligheidsspeld (géén knopspelden!).  
 Speelgoed, boeken, etc. mag je ook voorzien van een plaketiket. Let op: indien je deze spullen retour wilt, 

voorzie deze spullen dan van het woord Retour en markeer dit etiket ook met een roze stift. 
 
Verkoop 
Zaterdag 29 maart tussen 12.30 tot 14.30 uur. Je bent van harte welkom om zelf leuke spullen te komen kopen. 
Kom gezellig met een vriendin en neem een flinke tas en kleingeld mee! 
 

 Ophalen 
 Zaterdag 29 maart tussen 19.00 en 20.00 uur. Spullen die niet verkocht zijn en die je terug wilt hebben staan 

dan voor je klaar, plus een envelop met jouw opbrengsten. 
 Voor de door ons geleverde service en gemaakte kosten houden wij 20% van jouw verdiensten in. 

Verder rekenen we € 1,00 administratiekosten (dit wordt verrekend met je opbrengst). 
 

Goede doel 
De achtergelaten kleding gaat naar de kledingbank in Arnhem, die mensen met een laag budget van kleding 
voorziet. Achtergelaten speelgoed en overige spullen worden opgehaald door de speelgoedbank. 
Bij beide goede doelen zijn de spullen meer dan welkom!  
 

Overige 
 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade en/of het zoekraken van ingeleverde artikelen.  
 Niet opgehaalde artikelen gaan naar het goede doel.  
 

Judith Graafsma  (06) 51 68 92 88  judith.graafsma@upcmail.nl    
Rachel Lichtenberg (06) 36 41 16 91 lichtenberg.arnhem@upcmail.nl 
 

  

mailto:judith.graafsma@upcmail.nl
mailto:lichtenberg.arnhem@upcmail.nl

