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INSCHRIJFINFORMATIE VERKOPERS 
 

Inleveren: 
 
Let op: spullen die niet volgens de voorwaarden worden aangeleverd worden niet ingenomen! 
Let er dus op dat u de schiettang of veiligheidsspelden gebruikt. Geen veiligheidsspelden door de 
stof spelden! 
 
Aanleveren van spullen kan alleen op: 

• maandag 2 maart van 18.30-19.30uur en 
• dinsdag 3 maart van 18.30-19.30uur  

in het gemeenschapshuis “De Kosterij”, Kerkenhofstraat 5 te Ressen (zie onderaan deze mail voor 
routebeschrijving/locatie). 
 
* U mag maximaal 50 artikelen per inschrijfnummer inleveren. Er geldt een maximum van 2 

verkoopnummers per persoon. 
 
* Op de bijgevoegde artikelenlijst moet u alle artikelen die u inlevert beschrijven. Graag op beide 

pagina’s uw naam en nummer vermelden. Niet per inschrijfnummer de twee lijsten aan elkaar. 
Mocht u meerdere inschrijfnummers hebben dan voorkomen we in ieder geval fouten. 

 
* De artikelen die u te koop aanbiedt moeten voldoen aan de volgende eisen: 

* Schoon 
*  Niet kapot 
*  Niet ouderwets (alleen hedendaagse mode wordt voor de verkoop aangeboden) 
*  Niet uitgerekt, gepild of versleten 
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Spullen die hier niet aan voldoen worden niet voor de verkoop aangeboden en krijgt u retour. 
 
Wat kunt u wel inleveren: Wat kunt u niet inleveren: 
Speelgoed 
Voorjaars-/zomerkinderkleding vanaf maat 80 t/m 
maat S 
Verkleedkleding 
Skates, kinderfietsjes, auto- en fietsstoeltjes, 
wandelwagens, buggy’s, boxen, wipstoeltjes, 
babyartikelen etc. 
Maximaal twee paar schoenen inclusief laarzen en 
sportschoenen. 

Ondergoed 
Kapotte, vieze kleding en speelgoed 
Versleten en verschoten kleding 
Kapotte en versleten schoenen 
Positiekleding 
Boeken voor volwassenen 
Drinkbekers en broodtrommels  
Kleding tot en met maat 74 (dit wordt nl. te weinig 
verkocht) 

 
Alle ingebrachte artikelen blijven tijdens de beurs uw eigendom.  
De medewerkers van de beurs zijn niet aansprakelijk voor diefstal of 
andere schade. 
 
* Knuffels kunnen niet te koop worden aangeboden. U kunt ze wel aanleveren. Deze gaan direct 

naar het goede doel. Knuffels vallen niet onder de max. in te leveren 50 artikelen.  
 
* De spullen graag inleveren in een opvouwbare krat of een bigshopper. Deze zijn makkelijk op 

te bergen. Geen dozen, deze gaan snel kapot en nemen veel ruimte in.  
 
* Graag kleding en speelgoed afzonderlijk in opvouwbare kratten of bigshoppers aanleveren 

waarbij broeken graag gescheiden worden ingeleverd van de andere kleding. 
 
* Het krat of de bigshopper graag duidelijk voorzien van uw inschrijfnummer en naam. Graag aan 

de binnenzijde van het krat of de of de tas met zwarte permanent marker. Op de inschrijflijst 
moet u vermelden hoeveel kratten en/of bigshoppers u heeft ingeleverd. 

 
* Wij gaan ervan uit dat artikelen met een batterij of elektrische artikelen door u gecontroleerd 

zijn en functioneren. Als dit niet zo is, bieden we het niet voor de verkoop aan. 
 
* Artikelen die bestaan uit meerdere onderdelen graag goed bundelen. Ook duidelijk op het 

kaartje omschrijven als iets uit meerdere onderdelen bestaat.  
 
* Maak GEEN pakketjes kleding als het niet bij elkaar hoort (bijv. niet 5 basisshirts aan elkaar 

gebundeld). Onze ervaring is dat deze kleding los beter verkoopt. 
 
* Schoenen kunnen makkelijk gebundeld worden met een tie rib. Wij gaan deze beurs het aantal 

schoenen strenger controleren. Er mogen 2 paar schoenen per verkoopnummer worden 
ingeleverd. Indien er meer schoenen worden ingeleverd dan zullen deze niet voor de verkoop 
worden aangeboden. 
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Prijskaartje: 
 
* Alle artikelen worden door uzelf van een prijskaartje voorzien. Dit kaartje moet van stevig 

papier zijn en ongeveer 6x7 cm groot.  
 
* Informeer eens bij ons naar de mogelijkheden om een schiettang te huren. 
 
* Kleding: kaartjes met een veiligheidsspeld of schiettang bevestigen aan het label in de boord 

of aan een knoopsgat. Er kunnen anders gaatjes ontstaan in de stof en dat is natuurlijk jammer.  
 
Kleding met kaartjes die bevestigd zijn met knopspelden of tape worden niet aangenomen. 
Ook kleding met kaartjes die met een veiligheidsspeld door de kleding heen zijn gespeld 
worden niet in de verkoop genomen. Alleen door het label spelden dus! 
 
* Speelgoed en andere artikelen: kaartjes bevestigen met schilderstape. Dit is er namelijk het 

beste af te halen zonder de artikelen te beschadigen. 
 
Op het kaartje schrijft u de volgende gegevens: 
 
A. Rechtsboven: Uw initialen gevolgd door uw inschrijfnummer. 
B. Linksboven: Code “O”, als het artikel naar het goede doel mag.  
C. Goede omschrijving van het artikel.  
D. Maat. 
E. Prijs.  
F. Artikelnummer (dit nummer correspondeert met het nummer op de artikelenlijst). 
 

O                                AB 01 
 
        Meisjes spijkerbroek 
                 Maat 104 
 
 23                        €     3,50 

 
* Een format van de kaartjes is ook bijgevoegd. 
 
* U kunt ervoor kiezen om de artikelen die niet verkocht worden (gedeeltelijk) te schenken aan 

het goede doel. Dit kunt u doen door op het prijskaartje een “O” te schrijven, links bovenin het 
kaartje. Wij werken samen met organisaties (goede doelen) in binnen- en buitenland die kleding 
en artikelen inzamelen.   
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Ophalen geld en artikelen: 
 
* Na de beurs krijgt u alle niet verkochte artikelen, die niet zijn voorzien van een “O”, terug. 

Voor het terugzoeken van (een deel van) uw spullen berekenen wij € 3,50 per inschrijfnummer.  
Dit bedrag direct betalen bij het inleveren van de artikelen (graag gepast). Indien u bij 
het aanleveren van de artikelen geen geld bij u heeft en u wilt spullen retour dan kunnen 
we de artikelen helaas niet aannemen. 

 
* Om de kosten voor deze beurs te kunnen betalen draagt u 15% af van de totale opbrengst van 

wat u verkoopt. De koper betaalt 15% extra over de verkoopprijs. Als er na aftrek van alle 
beursgemaakte kosten nog geld overblijft dan schenken wij dit aan één van onze goede doelen. 

 
Ophalen van de artikelen kan op zaterdagavond op het OBC. Kijk in het schema voor uw ophaaltijd:   
 

Inschrijfnummer 1 t/m 100   20.15–20.45uur 
Inschrijfnummer 101 t/m 200  20.30-21.00uur 
 
Het ophalen van spullen voor 20.15uur is niet mogelijk. Tot 20.15uur is de deur gesloten.  
Wij moeten ons, om organisatorische redenen, echt aan deze tijd houden.  

 
Let op!!! 
Artikelen en geld die niet zijn opgehaald op zaterdagavond voor 
21.00uur worden automatisch geschonken aan het goede doel.  
De organisatie neemt geen spullen mee naar huis. 
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Nog even alle data op een rij: 
 
Inleveren:  maandagavond 2 maart 2020 van 18.30–19.30uur in de Kosterij te Ressen 

dinsdagavond 3 maart 2020 van 18.30–19.30uur in de Kosterij te Ressen 
 
Verkoop:  zaterdagmorgen 7 maart 2020 van 09.00-11.30uur in het OBC Bemmel 
 
Ophalen  van opbrengst en niet verkochte artikelen: 

zaterdagavond 7 maart 2020 van 20.15–21.00uur in het OBC Bemmel (zie schema voor 
uw ophaaltijd) 

 
Inleveren van artikelen vindt plaats bij het gemeenschapshuis “De Kosterij”, Kerkenhofstraat 5 te 
Ressen (zie volgende pagina voor routebeschrijving/locatie). 
 
Verkoop en ophalen van artikelen en geld vindt plaats bij het “OBC ”, De Heister 1 te Bemmel.  
Let op: met de auto zijn wij alleen te bereiken via de rotonde Essenpas en dan tegenover 
Zwembad Laco 't Drieske inrijden!!!  
 
Het inleveren van artikelen en het ophalen van de niet verkochte artikelen en geld is 
alleen mogelijk op de aangegeven tijden. Buiten deze tijden is het gezien 
organisatorische redenen niet mogelijk spullen aan te nemen of retour te geven. 
 
Veel succes! 
 
 
Organisatie Kinderkleding- en Speelgoedbeurs Bemmel 
kinderkledingbeursbemmel@gmail.com  
www.kinderkledingbeursbemmel.nl  
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Ingang De Kosterij via pad dat naar kerk loopt en dus niet doorlopen naar het witte huis en aldaar 
aanbellen!! 
 

 


