ESDO Kinder(winter)kleding en speelgoedbeurs
Datum:
3 november 2018
Tijd:
vanaf 10.00 uur tot 12.00 uur.
Adres:
Sportweg 6, 3628 AZ Kockengen

INSTRUCTIE VOOR DE VERKOPER
In deze instructie vind je alle benodigde informatie om jouw artikelen op de juiste manier te
prijzen en in te leveren. Daarnaast nog wat extra tips, de kosten en aanvullende voorwaarden.
Zie onze algemene spelregels om te weten welke artikelen wel en niet welkom zijn.
AANMELDEN ALS VERKOPENDE PARTIJ
 Je kunt een klantnummer aanvragen vanaf 12 t/m 31 oktober 2018 via
kledingbeurs@esdo.nl. Wij verstrekken slechts één klantnummer per huishouden/adres.
Tijdens de beurs zijn in het sportcomplex géén klantnummers beschikbaar.

PRIJZEN ARTIKELEN
 Artikelen voorafgaand aan de beurs thuis prijzen met schilders tape.
 Artikelen labelen/prijzen volgens onze richtlijnen. (zie hieronder een voorbeeld met juiste
volgorde van informatie op de foto).
 Alle prijslabels moeten voorzien zijn van een geldig ROODGEKLEURD klantnummer.




Vooraan in het rood staat het klantnummer
Volgnummer (staat op klantlijst)
De maat
Korte omschrijving van het artikel
Prijs

Tip: Gebruik op de schilders tape een balpen om vlekken te voorkomen.
Artikelen prijzen met een ondergrens van 0,50 eurocent en afronden op hele of halve
euro’s.
2-delige kledingstukken aan elkaar maken en beide voorzien met label (2e label schrijven
met zelfde artikelnummer.)

Als je een aan jou toegewezen klantnummer bij nader inzien niet gebruikt, zal je dit
uiterlijk maandag voorafgaand aan de beurs moeten laten weten via kledingbeurs@esdo.nl. Wij
geven dit nummer dan uit aan iemand die op de wachtlijst staat.
TIPS VOOR DE VERKOPER
 Nette spullen die fris gewassen en gestreken zijn verkopen beter, dus wees selectief.
 Bedenk dat leuke, moderne, (merk)kleding altijd beter verkoopt en selecteer daar op.
 Schoon en aantrekkelijk verpakt speelgoed, bv. in doorzichtig inpakfolie, verkoopt beter.
 Denkt u eraan dat de koper 20% meer betaalt dan de vraagprijs. Dit zijn de kosten die de
koper maakt t.b.v. de organisatie.

INLEVEREN
 Kleding en speelgoed inleveren in klapkratjes gelabeld met je klantnummer
aan beide klanten van het kratje (zie foto rechts).
 Inleveravond: vrijdag 2 november vanaf 17.00 uur tot 20.00 uur in
de kantine van ESDO. Uitsluitend artikelen die thuis geprijsd zijn
volgens deze richtlijnen met een door ESDO verstrekt
klantnummer en met door ESDO verstrekte klantlijsten.
 In het pand is het niet toegestaan onderling kleding te ruilen of
verkopen.
 Een vrijwilliger van ESDO heeft te allen tijde het recht om
ingebrachte artikelen te weigeren als deze niet voldoen aan de
eisen zoals beschreven in de algemene spelregels.
 Bij het inleveren van de artikelen wordt het aantal geteld. Een
kwaliteitscheck vindt op een later tijdstip plaats. Indien de kleding
niet aan de voorwaarden voldoet (zoals genoemd in de algemene
spelregels) worden ze niet aangeboden.

KOSTEN VERKOPER:
 Bij verkoop krijgt de verkoper 80% van de labelprijs uitbetaald van de verkochte artikelen.
 1,- euro totaal voor de ingeleverde klantlijsten. Er kunnen maximaal 25 artikelen op een
klantlijst, maar je mag totaal 4 klantlijsten inleveren per klantnummer. Graag contant
betalen bij het inleveren van de artikelen en lijsten.
OPBRENGST EN OPHALEN RESTANT ARTIKELEN
 De opbrengst van jouw verkochte artikelen (labelprijs min 20% organisatiekosten) kan je
ophalen op zaterdagmiddag tussen 14.30 uur en 15.30 uur. Dit graag op vertoon van je
legitimatiebewijs. Je krijgt het geld in een envelop mee.
 Indien je niet- verkochte spullen retour wilt, kan je deze tegelijk met de opbrengstenvelop
ophalen.
 Kan je zelf de artikelen en de envelop niet ophalen, dan graag bij het inleveren doorgeven
wie er voor jou in de plaats komt. Wij zullen de artikelen gesorteerd op klantnummer voor
je klaarzetten in jouw eigen afgegeven kratje(s).
 Wij raden je aan om de opbrengstenvelop gelijk in de kantine, in het bijzijn van een
vrijwilliger, na te tellen. Eenmaal buiten is er geen discussie meer mogelijk over de inhoud
van de envelop.
 Niet-verkochte artikelen kan je ook schenken aan het goede doel. Er staat een bak
waarin deze artikelen geschonken kunnen worden. Weggegeven is weggegeven.
 Kleding en speelgoed dat om 15.45 uur niet is opgehaald, vervalt aan Stichting Dorcas
(wij moeten het gebouw leeg achterlaten en kunnen niets bewaren).
Dus: niet opgehaald = weg!
Je levert op EIGEN RISICO jouw spullen in bij de Kinderkleding- en speelgoedbeurs en gaat
akkoord met de voorwaarden.
ESDO is niet aansprakelijk voor schade aan artikelen ontstaan tijdens de beurs of voor het
verdwijnen van artikelen.
Wie verkoopt en/of koopt op onze beurs, gaat akkoord met bovengenoemde instructie en de
overige spelregels zoals vermeld in het document “algemene spelregels kleding(zomer)beurs
ESDO” te vinden op de site www.esdo.nl.
Wij danken je voor jouw deelname/aanwezigheid en wensen je veel succes met de
verkoop/aankoop van je artikelen.
Namens de beurscommissie

