
   

 

Gezinsbond Perk 

Tweedehandsbeurs 

Speelgoed en kinderkledij  
WANNEER: zondag 24 maart 2019 van 10 tot 12 uur 

WAAR: De Camme, Tervuursesteenweg 173, Perk 

 

Info en voorwaarden voor verkopers 
 

De gezinnen staan zelf in voor de verkoop.  

Naast tweedehands kinderkledij en speelgoed,  

mogen ook zwangerschapskledij en grotere stukken  

aangeboden worden.  

Als je grotere stukken wenst aan te bieden, vermeld dit dan  

zeker bij inschrijving, zodat we plaats kunnen voorzien.  

Prijs voor een tafel van 1,60m op 0,80m:  

€ 6 (lid Gezinsbond 2019, kaart op eigen naam) -  

€ 9 (niet-leden)  

Om zoveel mogelijk verkopers de kans te geven om deel te 

nemen, kunnen we per aanvrager maximum 1 tafel  

toekennen. De locatie biedt plaats voor een beperkt aantal 

kledingrekken, aan € 2 extra, voor zover er plaats is. Dit 

dien je dan zelf mee te brengen en te vermelden bij 

inschrijving! 
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De kandidaatverkoper schrijft zich in via  

2hb@gezinsbondperk.be . De plaatsen zijn beperkt.  

Voor Gezinsbondleden: vermeld bij inschrijving  

duidelijk je lidnummer aub.  

Je lidkaart meebrengen is niet nodig, aangezien we je als lid 

via de webtoepassing kunnen terugvinden.  

Enkel met je eigen kaart kan je aan het ledentarief  

deelnemen. 

Enkele afspraken:  

Omwille van het beperkt aantal plaatsen gaan we als 

volgt tewerk:  

Na je aanmelding –je kan slechts voor één persoon in-

schrijven- ontvang je een bevestigingsmail.  

Zodra je deze ontvangen hebt, gelieve dadelijk het juiste 

bedrag te storten op rekening BE84 7341 62150259 (BIC 

KRED BE BB) met vermelding “2e handsbeurs + naam +  

evt. lidnummer”. Let op: omwille van de gegeerde plaatsen 

kunnen we je plaats slechts 5 werkdagen voorbehouden, 

nadien vervalt deze reservatie. Zorg daarom dat je tijdig 

overschrijft om je plaatsje te behouden.  

Bij laattijdige annulatie (minder dan 1 week) wordt je  

inschrijvingsgeld niet terugbetaald. 

De plaatsen worden bepaald door de volgorde waarin we de 

overschrijving ontvangen.  
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Wanneer het juiste bedrag op de rekening staat, krijg je 

de benodigde “deelnamebevestiging” via mail.  

Indien alle beschikbare tafels toegewezen zijn, wordt er 

een wachtlijst aangelegd. In dat geval ontvang je een 

“wachtlijstbevestiging”.  

Bij het vrijkomen van tafels wordt de wachtlijst aange-

sproken om de vrijgekomen tafels te verdelen.  

De dag zelf:  

Je kan op zondag 24 maart 2019 vanaf 9u terecht voor 

het opstellen van jouw waren.  

Welkom via de ingang op de Tervuursesteenweg 173.  

Gelieve ten laatste aanwezig te zijn om 9u30. Je 

verkoopt zelf je waren aan de door jou vastgestelde 

prijzen.  

Meld je aan, waarna je een tafel toegewezen krijgt die op 

voorhand bepaald is.  

We vragen je om de toegewezen plaats te aanvaarden 

en niet ter discussie te stellen. We hebben deze zorg-

vuldig bepaald, en vanzelfsprekend kan niet iedereen op  

dezelfde plaats staan.  

Hiervoor vragen we dan ook je begrip.  

Voor diegenen die De Camme niet kennen: het is een 

zeer mooie locatie, met een gelijkvloers, een verdieping 
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en een zolder.  

De standhouders zullen de 3 etages benutten, wat  

betekent dat er spullen naar boven zullen gedragen  

moeten worden.  

Wij als Gezinsbondbestuur zullen jullie daarmee zo goed 

mogelijk helpen, zodat jullie goed geïnstalleerd raken.  

Wat betreft de zolder: deze is ook zeer mooi en dient  

zeker niet als ‘minderwaardige’ plaats beschouwd te  

worden. Maak je dus geen zorgen als je daar je plaats 

toegewezen krijgt.  

De kopers zullen jullie zeker vinden! Er zullen tevens ook 

pijlaanduidingen zijn.  

Je bewaakt zelf je stand.  

Gezinsbond Perk neemt geen verantwoordelijkheid op 

zich op gebied van kwaliteit van de verkochte  

goederen. Breng enkel goederen mee van mooie  

kwaliteit, het zal je verkoop ten goede komen.  

Voor de grote stukken trachten wij zo goed mogelijk 

plaats te voorzien (idealiter bij je stand). Daarom  

belangrijk om deze zo snel mogelijk door te mailen.  

Het blijft een inschatting van tevoren.  

Bij vragen of problemen, blijf er niet mee zitten.  



 5 

 

Spreek iemand van het bestuur aan en we trachten een  

oplossing te vinden.  

We streven ernaar om zowel onze standhouders als de 

kopers blij te maken.  

Daarom vragen we je nog dit:  

de verkoop start pas effectief vanaf 10u, verkoop aub geen 

waren aan de andere standhouders voordat de kopers jullie 

tafel bereikt hebben. Dit om te voorkomen dat de mooiste 

stukken er reeds tussenuit zijn voordat de kopers hebben 

kunnen kiezen.  

Het is als koper niet zo fijn om op een al ‘afgeroomde’ 

beurs te kopen.  

We rekenen erop dat de kopers nog uit jullie ruimste aan-

bod kunnen kiezen, zodat zij tevreden zijn en er ook nog 

volgende beurzen graag bij zijn.  

Vergeet niet voldoende zakjes en wisselgeld mee te 

brengen. Een kaartje met ‘VERKOCHT’ voor op je grote 

stukken die verkocht zijn, maar niet dadelijk meegenomen 

worden, kan eveneens handig zijn.  

De Gezinsbond kan niet verantwoordelijk gesteld worden 

voor verloren en gestolen waren of eigendommen.  

Voor bezoekers is een buggy meebrengen niet aangewezen 

door de verdiepingen. Een draagzak of –doek voor hun 

kindje is een beter alternatief. Men zegge het voort :-).  
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Kopers die alsnog een buggy willen stallen, worden verzocht 

een slot mee te brengen.  

Gelieve bij het opruimen alles mee te nemen en niets achter 

te laten.  

Wij maken reclame via infopanelen, affiches, flyers,  

sociale media, mailing,… maar rekenen ook op jullie om mee 

reclame te maken (mondeling, op Facebook,…) zodat er veel 

bezoekers zijn om jullie spulletjes te kopen! 

Volg ons via de Facebookpagina ‘Gezinsbond Perk‘,  

like en deel zeker de activiteit! 

O ja, je vrienden en vriendinnen kunnen ook iets komen 

drinken in ons pop-up Gezinsbondcafeetje.  

En kinderen kunnen een knappe glittertattoo laten zetten 

voor 2 euro. 

 

Bedankt alvast voor je interesse.  

We verwelkomen je graag! 

Samen maken we er een leuke voormiddag van.  

 

Tot in maart! 

Groetjes, 

Gezinsbond Perk 

 

 

 


