
 
 

Reglementen 2019                
 

SPEELGOED EN BABYARTIKELENBEURS 
 
PLAATS   :  ‘t Warnshuus, Dreiumme 43, Warnsveld 
DATUM   : Vrijdagavond 1 november 2019 van 18.30 uur tot 21.00 uur 
                         Zaterdag 2 november 2019 van 9.30 uur tot 11.30 uur 
 

 
INSCHRIJVEN VOOR VERKOOP 

 Wij vragen per verkoopnummer € 1,50 inschrijfgeld. Hiervoor krijgt u 
van ons een blauwe vuilniszak met persoonlijk nummer, 1 stickervel 
met 25 stickers, dit reglement en het recht artikelen in te leveren 
volgens de voorwaarden. 

 Indien u van plan bent uw niet verkochte artikelen te schenken aan 
het goede doel (zie achterzijde), kunt u dit op de sticker aangeven 
door de stip in te kleuren. Dit bespaart zeer veel tijd met opruimen. 
  

BELANGRIJKE DATA EN TIJDEN 
Verkoop nummers 
Datum: Donderdag 17 oktober 2019 
Tijd:  9.00 uur tot 9.30 uur 
Datum: Woensdag 23 oktober 2019 
Tijd:  10.00 uur tot 10.30 uur 
Datum:  Maandag 28 oktober 2019 
Tijd:  9.00 uur tot 9.30 uur en van 18.30 uur tot 19.00 uur 
             
Inleveren artikelen: 
Datum : Donderdag 31 oktober 2019 
Tijd:  Van 20:00 tot 21:00 uur 
Datum : Vrijdag 1 november 2019 
Tijd:   8.45 uur tot 10.00 uur 
 
Uitbetalen geld + ophalen van niet verkochte artikelen: 
Datum:       Zaterdag 2 november 2019 17.00-18.00 uur 

 
Tijdens de beurs mogen er maximaal  150 mensen in het gebouw aanwezig zijn in 
verband met brandvoorschriften.  
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WAT MAG ER INGELEVERD WORDEN? 
 
De artikelen moeten schoon, compleet, werkend, veilig en in goede staat 
aangeleverd worden. Dit om de kwaliteit van de beurs te waarborgen.  

 Lever speelgoed zo in dat losse onderdelen niet kwijt kunnen raken. b.v. in 
een zak of dichtgeplakt. 

 Speelgoed dat uit meerdere onderdelen bestaat moet compleet zijn. 

 De artikelen dienen duidelijk voorzien te zijn van de door ons in 2019 
geleverde stickers. Hierop moet vermeld zijn: 
A) uw persoonlijke nummer; 
B) de prijs (redelijk geprijsde artikelen verkopen  

het best). U dient de prijzen van de artikelen af te 
ronden op hele en halve euro’s. Fout geprijsde artikelen worden door 
ons afgekeurd; 

C) omschrijving (b.v. rood poppenhuis); 
D) eventueel de stip inkleuren (zie pag. 1 van  

 het reglement). 
 
VOORBEELDSTICKER  

            

001      2019         € 
        
  Omschrijving:                                    
 
 

 

 De artikelen moeten zoveel mogelijk ingeleverd worden in een door ons 
geleverde en genummerde blauwe vuilniszak! Deze zak blijft uw 
eigendom. In deze zak komen uw niet verkochte artikelen na de beurs 
weer terug. De zak niet te vol aanleveren a.u.b. 

 
 
SPEELGOED 

 U mag speelgoed inleveren voor alle leeftijden. 

 Wij denken bij speelgoed bijvoorbeeld ook aan: 
(rol)schaatsen, puzzels, boekjes, driewielers,  kinderfietsjes (t/m 24 
inch bandjes), buitenspeelgoed zoals glijbaantjes, zwembadjes, 
poppenhuizen, verkleedkleding, lego etc.  
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BABY- EN KINDERMEUBELEN 

 U mag ook baby- en kindermeubelen ter verkoop aanbieden, mits u 
die zelf op de door ons aangewezen plek neerzet en zelf in elkaar zet 
(en bij niet verkopen ook weer zelf demonteert). Als u een totale 
baby kamer aanbiedt mag één meubel opgezet worden. De overige 
kunt u er uit elkaar bij plaatsen en d.m.v. foto’s presenteren. 

 Wij denken hierbij bijvoorbeeld ook aan: boxen, campingbedjes, 
wipstoeltjes, kinderstoelen 

 
POSITIEKLEDING 

 U mag maximaal vijf stuks positiekleding inleveren. 

 De kleding dient schoon, heel en modieus te zijn. 

 De kleding hoeft niet seizoensgebonden te zijn. 
 
OVERIGE ARTIKELEN 

 Overige artikelen die ingeleverd kunnen worden zijn: 
borstkolfapparaten, babybadjes, kruiken, slaapzakjes, hydrofiel luiers, 
luieremmers, aankleedkussens, draagzakken, muziek mobielen, 
boxkleden, goedgekeurde autostoeltjes, kinderwagens, buggy’s. 
 

ARTIKELEN DIE U NIET MAG INLEVEREN 

 Kleding, pyjama’s, luierpakjes, (pluche) knuffels, zelfgemaakte 
artikelen, gekopieerde cd’s/dvd’s, géén spellen en DVD’s voor 16+ 
en geen videobanden. Bij voorkeur ook geen speelgoed of 
rammelaars waar veel pluche aan zit (de organisatie behoudt zich 
het recht voor om te bepalen of het artikel wel of niet verkocht kan 
worden). 

 
KEUREN 
Voordat wij de artikelen ter verkoop aanbieden worden deze door ons gekeurd. 
Artikelen die niet geschikt worden bevonden met inachtneming van de 
reglementen worden afgekeurd en gaan direct terug in uw zak. Op afgekeurde 
artikelen zult u een oranje sticker aantreffen. Grote spullen worden zoveel mogelijk 
direct gekeurd bij het inleveren. 
 
Puzzels en spelletjes dienen compleet aangeleverd te worden!! Niet complete 
spellen en puzzels zullen door ons afgekeurd worden.        
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AANSPRAKELIJKHEID 

 De Stichting Kulturhus Warnsveld (SKW) en de medewerkers van de 
beurs kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging 
en/of zoekraken van artikelen. 

 De Stichting Kulturhus Warnsveld (SKW) is niet verzekerd tegen brand 
en/of inbraakschade aan de door u achtergelaten artikelen. 

 
VERREKENING 

 Van het totaalbedrag van de door u verkochte artikelen wordt 15% 
ingehouden voor gemaakte onkosten.  

 Dit totaalbedrag wordt naar beneden afgerond op € 0,50. 
 

UITBETALING + OPHALEN OVERGEBLEVEN ARTIKELEN: 

 Niet verkochte artikelen dient u op te halen op de aangegeven tijd, 
LET OP: DEZE IS GEWIJZIGD TEN OPZICHTE VAN VOORGAANDE JAREN 

 Tevens haalt u dan uw geld op van de door u verkochte artikelen. 

 Indien artikelen niet zijn opgehaald op het afgesproken tijdstip,  
worden deze geschonken aan een goed doel. Niet opgehaald geld 
komt ten goede aan de Stichting Kulturhus Warnsveld. 

 
GOEDE DOEL 
Het goede doel voor 2019 is stichting Litania. Stichting Litania wil alle kinderen met 
een beperking (geestelijk en lichamelijk) tot 18 jaar in de gemeente Bronckhorst en 
omgeving helpen het leven wat makkelijker te maken. Het gaat dan om materialen 
die door de zorgverzekering of door de gemeente (wmo) niet vergoed worden. 
Meer informatie is te vinden op www.stichtinglitania.nl 
 

Als u artikelen inlevert op de beurs geeft u automatisch te kennen dat u 
akkoord gaat met dit reglement.          
 
VOOR MEER INFORMATIE 
speelgoedbeurswarnsveld@hotmail.com 
Stichting Kulturhus Warnsveld  tel : 0575-522796  of kijk op 
www.beurzeninwarnsveld.nl 
 

http://www.stichtinglitania.nl/
http://www.beurzeninwarnsveld.nl/

