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

ALGEMENE SPELREGELS
VERKOPEN OP DE BEURS
 Er kunnen maximaal 150 verkopers artikelen aanbieden op de beurs.
 Kinder(winter)kleding en speelgoed (zie gewenste artikelen).
Kleding en schoenen:
 Kinderkleding maat 44 t/m maat 176 en schoenen t/m maat 38 kunnen ingeleverd worden.
 Maximaal 100 artikelen per verkoper.
 Kleding en schoenen dienen schoon, heel, eigentijds en in goede staat te zijn.
 (Winter)sport-, zwem- en verkleedkleding is welkom.
NIET welkom:
 Ondergoed, sokken, rompers, beddengoed nemen wij niet in.

Speelgoed:
 Het speelgoed moet schoon, heel en compleet zijn, incl. batterijen, ter controle.
 Speelgoed zo verpakken dat het zichtbaar en bij elkaar blijft.
 Degelijke fietsen, skeelers, skateboards, steps, skelters, driewielers, loopwagens,
spelletjes zijn gewenst op de beurs.
 Ook campingbedjes, buggy’s en fietsstoeltjes zijn welkom.
 Kinderboeken, puzzels en spelletjes waar niets op aan te merken is zijn ook welkom op de
beurs. Graag een elastiek om de doos van complete spellen en puzzels doen (voorkomt uit
elkaar vallen).
NIET welkom:
 Knuffels, klein plastic speelgoed, bijtringen, videobanden, bedjes, boxen, autostoeltjes en
maxi-cosi’s.
 Ook kinderwagens en meubilair worden i.v.m. de beperkte ruimte niet ingenomen.

Tijdens de beurs:
 Je mag geen tas/trolley mee naar binnen nemen. Eventueel kan je deze afgeven op eigen
risico. Je krijgt jouw 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.
 Je mag pinnen en contant betalen. Papiergeld groter dan € 50,- wordt niet geaccepteerd.
 Gezien de ruimte op de beurs raden we je aan kinderen niet mee te nemen. Buggy’s en
kinderwagens worden geweigerd bij de deur i.v.m. de beperkte ruimte en de veiligheid.
Kosten koper:
 Bij aankoop wordt er 20% extra berekend over de verkoopprijs aan de koper.
 Bij verkoop krijgt de verkoper 80% van de labelprijs uitbetaald van de verkochte artikelen.
Het verschil komt ten behoeve van de organisatiekosten en ten gunste van vereniging ESDO voor
verbeteren van het terrein en organiseren van jeugdactiviteiten.

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 spelregels en de
overige instructies zoals vermeld in het document “instructie voor de verkoper kleding(winter)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

