
Voorjaars en zomerkleding 2023

2e Kans kledingbeurs voor
1e klas meiden- en dameskleding

Wat leuk dat je op zoek gaat naar hippe kleding die op onze 2e handsbeurs verkocht
mag worden!
Om alles soepel te laten verlopen, hebben we een handleiding opgesteld, inclusief
een prijsindicatielijst voor je te verkopen artikelen.

Hoe werkt het?
Je kiest max. 15 mooie stukken, je prijst ze thuis met behulp van de stickers, en brengt
alles op de inleverdata naar Dorpstraat 47F in Bennekom ( voormalige Marian’s
Hobbyshop aan parkeerplaats bij Plus) :
▪ prijs de kleding (afronden op halve of hele euro)
▪ schrijf de prijs, maat (34, 36, etc) en merk  op

een sticker, met een korte omschrijving (bv
blauwe lange broek)

▪ plak de sticker op het kledingstuk
Let op voorkom beschadiging:
plak bij suède, zijde of leren kleding de sticker
aan de binnenzijde!

▪ met de bijgeleverde speldjes de stickers graag vastspelden om verlies te
voorkomen.

▪ meerdelige setjes graag met veiligheidsspelden aan elkaar maken. Deze kan je dan
als één stuk prijzen

▪ geen kopspelden gebruiken!
▪ noteer op bijgeleverde lijst dezelfde gegevens als op de sticker. Let erop dat de

nummers hetzelfde zijn!
▪ doe deze lijst samen met de kleding in de bijgeleverde zak en breng deze tijdens

de inleverdata naar ons.
▪ mag niet verkochte kleding naar de kledingbank? Omcirkel het verkoopnummer

met rood, lees hiervoor de aparte instructie

Wat mag je inleveren?
▪ modieuze kleding voor voorjaar en zomer
▪ schoenen/laarzen, maximaal 2 paar
▪ accessoires: riemen, sjaals, tassen en sieraden
▪ sportkleding

Wat wordt niet verkocht?
▪ kleding voor najaar en winter
▪ ondergoed en nachtkleding
▪ kindermaten
▪ spullen die kapot of niet schoon zijn
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Let op:
Wij keuren de inhoud van de zak. Spullen die niet voldoen aan bovenstaande punten,
bieden we niet ter verkoop aan!

Wat brengt het op en hoe kom je aan je geld?
▪ 80 % van de opbrengst van jouw verkochte spullen is voor jou. De overige 20%

wordt, na aftrek van kosten, geschonken aan het, door de organisatie gekozen,
goede doel

▪ je kunt je geld en niet verkochte spullen ophalen tijdens de uitbetaalmomenten
▪ niet afgehaalde spullen schenken we aan de kledingbank Ede
▪ niet opgehaald geld schenken we aan het goede doel

Inleverdata:
Zaterdag 18 mrt van 11.00-16.00 uur
Woensdag 22 maart van 19.00-21.00 uur

Beursdatum
Zaterdag 25 maart 10.00-15.30 uur

Uitbetaalmomenten:
Woensdag 29 maart : 10.00 – 11.30 uur

: 19.30 - 20.30 uur

Alles op  DORPSTRAAT 47 F te Bennekom

Tijdens je bezoek aan de kledingbeurs:
▪ er is deze keer beperkt gelegenheid tot passen (max 5 kledingstukken per keer)
▪ gekochte artikelen mogen niet geruild of teruggebracht
▪ grote tassen mogen niet mee naar binnen

Aansprakelijkheid:
▪ de medewerkers van de beurs zijn niet aansprakelijk voor beschadiging en/of

zoekraken van je spullen, ook betreed je onze ‘winkel’ op eigen risico.
▪ de kledingbeurs is niet verzekerd tegen brand, inbraak of schade. We gaan zo

zorgvuldig mogelijk met alle spullen om, maar je laat het op eigen risico bij ons
achter!
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Voorbeeldprijzen voor zomer en winterkleding
Om je op weg te helpen, geven we een indicatie voor gangbare prijzen (in euro’s) van
gebruikte kleding, schoenen en accessoires, waarbij de hoogste prijs geldt voor
mooie, modieuze merkkleding.
Natuurlijk mag je kiezen voor lagere prijzen, hogere prijzen alleen in uitzonderlijke
gevallen.

gangbaar maximum

Spijkerbroek 5 12,50
Tregging/Legging 2,50 7,50
Pantalon 7,50 12,50
Korte broek 2,50 7,50
Blouse 5 10
T-shirt lange mouw 5 10
T-shirt korte mouw 3,50 7,50
Vest 7,50 12,50
Jasje/colbert 7,50 17,50
Spijkerjack 5 12,50
Trui 5 12,50
Rok 5 10
Jurk 5 20
Jas 7,50 30
Meerdelig pak(je) 15 30

Schoenen/laarzen 5 20

Sportkleding
Joggingpak 5 10
Sportbroek 5
Vest/jasje 5
Tennisrok/ hockeyrok 5
Shirt 5

Accessoires
Handtassen 15
Riemen 5
Sjaals 7,50


