
Afdeling Sint-Katherina Lombeek 

 

Reglement tweedehandsbeurs tafelverkoop 
 

1. De Gezinsbond Sint-Katherina Lombeek organiseert een 

tweedehandsbeurs tafelverkoop op zaterdag 7 oktober 2017 in 

"CC De Ploter" Kerkstraat, 4, 1742 Sint-Katherina Lombeek 

 

2. De bedoeling is om gezinnen de kans te geven hun kinderkledij 

tot de leeftijd van 14 jaar (mt 164) en baby-artikelen, die nog 

in goede staat zijn, te verkopen en de andere gezinnen de kans 

te geven deze tweedehands aan te kopen tegen gunstige 

voorwaarden. Iedereen mag kinderkleding en baby-artikelen te 

koop aanbieden. Ook buggy’s, kinderwagens, parken, 

kinderstoelen, maxi-cosi’s, enz ... kunnen verkocht worden. Er 

wordt een extra ruimte voorzien waar deze grote stukken 

opgesteld kunnen worden. Voorzie deze stukken wel van het 

tafelnummer én de verkoopprijs. Kinderfietsen, speelgoed, 

boeken,... kunnen enkel op de speelgoedmarkt (aparte 

inschrijving) verkocht worden. 

 

3. De gezinnen blijven zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van 

de te koop gestelde voorwerpen. De Gezinsbond is niet 

verantwoordelijk voor het verlies, diefstal of ongelukken. 

 

4. De prijs van het aan te bieden materiaal wordt door de 

gezinnen zelf bepaald. De afrekening gebeurt rechtstreeks 

tussen de gezinnen en de koper. 

 

5. Handelaars en winkeliers in tweedehands goederen worden niet 

toegelaten. 

 

6. De prijs per verkoopsstand is vastgesteld op €8 voor leden van 

de Gezindsbond, €12 voor niet-leden. Er zijn 30 verkoopstanden 

beschikbaar. Per lidnummer worden er max. 2 verkoopstanden 

toegestaan. De ingeschrevenen krijgen een tafel toegewezen 

door een verantwoordelijke van de Gezinsbond. Afmeting van 



een tafel: 130 X 80 cm. Dozen met kledij mogen enkel onder de 

tafel gezet worden zodat de doorgang niet gehinderd wordt. 

Lege dozen of manden kunnen eventueel apart gezet worden. 

Voorzie deze van naam en/of tafelnummer. 

 

7. Na afloop van de beurs dient elke verkoper de niet verkochte 

voorwerpen weg te halen en de verkoopstand in de originele 

staat netjes achter te laten . 

 

8. De gezinnen zorgen zelf voor voldoende wisselgeld. Men dient 

ook zelf te zorgen voor verpakkingsmateriaal, bijvoorbeeld 

(plastic) zakken. 

 

9. Timing : 

• de verkopers krijgen vanaf 08.30u toegang tot de zaal. 

• uitstallen van de materialen tussen 08.30 u en 10.00u. 

• de deuren gaan stipt om 10.00 u open. 

• de beurs sluit zijn deuren om 12.00 u. 

• standhouders dienen opgeruimd te hebben om 12.30 u. 

 

10. De inschrijving gebeurt via mail. Inschrijven vanaf 

woensdag 27 september 2017 voor iedereen. Leden geven zeker 

hun lidnummer door. 

 

11.         De inschrijving is pas definitief wanneer we je betaling  

ontvangen hebben (binnen 3 werkdagen) én we een bevestiging 

via mail stuurden. Indien u geen mail ontving neemt u best 

opnieuw contact op met tweedehandsbeurslombeek@gmail.com. Bij de 

betaling gaan we er vanuit dat je volledig akkoord gaat met de 

voorwaarden van dit reglement.  

 

12. Bij inschrijving nadat alle tafels reeds volzet zijn, kom je 

op een reservelijst. Indien een inschrijving geannuleerd wordt, 

contacteert een bestuurslid jou en kan je indien gewenst de 

vrijgekomen tafel reserveren . 


