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SPEELGOEDBEURS
HART VAN HOOGRAVEN, ’T GOYLAAN 77, UTRECHT
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SPELREGELS
VERKOPEN OP DE BEURS
• Er kunnen maximaal 110 klanten artikelen verkopen op de beurs.
• We verkopen: speelgoed, spellen, puzzels, kinder- & stripboeken, sportartikelen,
steppen & kinderfietsjes, verkleedkleren, skates en ander buitenspeelgoed, kinder-dvd’s,
-cd’s, -games, kinder-verzamel-items
• Artikelen dienen schoon, heel en compleet te zijn.
• Er geldt geen maximum aantal in te leveren artikelen per klant.
• Stichting Beurzen Hoograven is niet aansprakelijk voor schade aan artikelen ten gevolge
van het labelen of andere schade ontstaan tijdens de beurs of voor het verdwijnen van
artikelen.
PRIJZEN ARTIKELEN
• U moet uw artikelen voorafgaand aan de beurs thuis prijzen.
• Artikelen dienen gelabeld te worden volgens onze richtlijnen. Een handleiding voor het
labelen van artikelen is te vinden op www.beurzenhoograven.nl. Deze handleiding krijgt
u ook mee als u een tangentas leent.
• Alle prijslabels moeten voorzien zijn van een geldig klantnummer. Een klantnummer
kunt u aanvragen via www.beurzenhoograven.nl. Wij verstrekken slechts één
klantnummer per huishouden/adres. Tijdens de beurs zijn in het buurtcentrum geen
klantnummers beschikbaar.
• Bij het verstrekken van een klantnummer krijgt u de gegevens van de vrijwilliger bij wie
u een tangentas kunt lenen met de benodigde materialen voor het prijzen van de
artikelen.
• U betaalt € 20,00 borg voor een tangentas. Deze mag u maximaal 48 uur lenen. Als u
de tangentas op tijd, onbeschadigd en volledig terugbrengt, krijgt u de borg retour.
Voor iedere dag dat u de tas te laat inlevert, wordt € 5,00 ingehouden van de borg.
Indien de tangentas of inhoud beschadigd of onvolledig wordt teruggebracht, wordt
(een deel van) de borg ingehouden.
• Als u een aan u toegewezen klantnummer bij nader inzien niet gebruikt, dient u dit
uiterlijk zondag voorafgaand aan de beurs te laten weten via
klantnr@beurzenhoograven.nl. Wij geven dit nummer dan uit aan iemand van de
wachtlijst. Indien u uw klantnummer niet gebruikt zonder de organisatie daarvan op de
hoogte te brengen, wordt u uitgesloten van deelname aan de volgende speelgoedbeurs.
Bij herhaling is deelname niet meer mogelijk.
INLEVEREN
• Donderdag 19.30-21.00 uur en vrijdag 09.15-10.30:
• Uitsluitend artikelen die thuis geprijsd zijn volgens onze richtlijnen met een door ons
verstrekt klantnummer

INLEVEREN (Vervolg)
• In het pand is het niet toegestaan onderling artikelen te ruilen of verkopen.
• Een vrijwilliger heeft te allen tijde het recht ingebrachte artikelen te weigeren.
• Bij het inleveren ontvangt u:
o indien u uw niet-verkochte artikelen retour wilt, een klantnummerbriefje voor het
ophalen op zaterdagmiddag
o indien u daar prijs op stelt, een voorrangsnummer voor de verkoop op vrijdagavond
KOPEN OP DE BEURS
• Met voorrangsnummer: vrijdag 19.30-20.00 uur
• Vrij toegang: vrijdag 20.00-21.30 uur en zaterdag 09.30-11.30 uur
• U mag geen (hand)tas mee naar binnen nemen. Eventueel afgeven op eigen risico. U
krijgt uw gekochte spullen mee in een zak van ons.
• Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de artikelen.
Eenmaal gekochte spullen kunnen we niet terugnemen.
• Bij verkoop wordt 15% extra in rekening gebracht, van de opbrengst wordt 15%
afgehaald tbv de organisatiekosten.
• U kunt met pinpas betalen, er is een pinapparaat aanwezig.
• U kunt contant betalen. Papiergeld groter dan € 50,00 worden NIET geaccepteerd.
• Op deze beurs laten we geen kinderen toe, ook niet in wagen/buggy. Zaterdagochtend
is er een kinderspeelhoek met begeleiding aanwezig.
• Bij overlast zijn wij genoodzaakt u te vragen de beurs te verlaten.
OPBRENGST
• Uw opbrengst van de verkoop ontvangt u op het door u opgegeven
bankrekeningnummer.
OPHALEN NIET-VERKOCHTE ARTIKELEN
• Zaterdag 16.30-17.30 uur
• Niet-verkochte artikelen kunt u schenken aan het goede doel, de labels markeert u dan
met een groene markeerstift.
• Indien u niet-verkochte spullen retour wilt, kunt u deze ophalen op vertoon van
klantnummerbriefje of legitimatiebewijs.
• Niet opgehaalde spullen worden zaterdagavond na 17.30 uur meegegeven voor het
goede doel. Dus: niet opgehaald = weg!

Wie verkoopt en/of koopt op onze beurs, gaat akkoord met bovengenoemde spelregels.

