
 
 

Innameformulier (in tangentas of via www.beurzenhoograven.nl) volledig invullen 

Alle kleding wordt bij inleveren gecontroleerd!  

 

Belangrijk: 

Labels ALLEEN met blauwe of zwarte pen schrijven 

 

INLEVEREN 

 Kinder- en tienerkleding. Maximaal maat 40. 

 Maximaal 40 stuks.  

 Heel, schoon en bij de tijd, passend bij het komende seizoen.  

 Controleer werking ritsen en knopen. 

 Broeken t/m maat 128 met nette kniestukken en indien verder nog in goede staat 

worden geaccepteerd, dit ter beoordeling van de vrijwilliger. 

 Ondergoed, sokken. babymeubels niet. 

 Positiemode: op label noteren “positie” 

 Kleinere kledingstukken, bijv. rompers of maillots, bundelen met kledingtang, 

elastiek of touwtje. Geen plastic zakken! 

 Schoenen aan elkaar knopen met touwtje. 

 Maatnummers: maatletter (S/M/L) omzetten in maatnummer (122-176, 34, 36 etc.) 

 Gesorteerd aanleveren: per maat bundelen in plastic zak, schoenen in aparte zak. 

 

LABELEN 

 Labelen met eigen tang is mogelijk, daarbij geldt een verplicht gebruik van labels 

verstrekt door beurzen Hoograven. Labels kunnen opgehaald worden bij de 

tanghoofd. Indien bij inname blijkt dat er andere dan door ons verstrekte labels 

zijn gebruikt,  dan moet er omgelabeld worden. 

 Noteer op label (zie voorbeeld): klantnummer + maat + prijs (zonder €). 

 Alleen € 0,50 of meervouden daarvan, dus € 0,50, € 1,00, € 1,50, € 2,00, etc. 

 Kleding naar het goede doel? Dan groene streep op innameformulier en op alle 

labels. Kleding kan niet voor een deel naar het goede doel. Het is àlles of niets. 

 Prijslabel schieten: eerst de naald door het label en daarna door de kleding. 

 Label in kledinglabel, zoom, halsnaad, e.d. De naald kan nl. gaatje in de stof maken. 

 Meerdelige kleding (bijv. trainingsjack + broek) aan elkaar schieten bij de zijnaden 

(niet bij de halsrand).  Alle delen labelen. Op één label het klantnummer, maat en 

prijs noteren. Aan de overige delen hang je de bovenste helft van een label 

(onderste deel afgeknipt) met het klantnummer en 2-delig/3-delig (zie voorbeeld). 

 Plastic kraaienpootjes in tang zetten: schuif de smalle uiteinden van de strip van 

bovenaf in de tang, tot het onderste kraaienpootje ter hoogte van de naald zit. 
 

HANDLEIDING KLEDINGBEURS 



 
 

 

 

 


