Speel-o-theek De Dobbelsteen
Reglement Dames- en
tienermeidenkledingbeurs
INSCHRIJVING
U heeft zich voor de Dames- en tienermeidenkledingbeurs aangemeld via
sotdedobbelsteen@gmail.com, onder vermelding van uw naam, adres, mobiele
telefoonnummer en het aantal gewenste stickervellen. U krijgt een verkoopnummer
toegewezen (als u al eerder kleding heeft ingebracht, dan bent u al in het bezit van een
verkoopnummer). De deelnamekosten zijn afhankelijk van het aantal stickervellen.
Deze kosten worden verrekend met de opbrengst, waarvan 70% voor de inbrenger is
en 30% voor de Speel-o-theek. De Speel-o-theek kan een maximum stellen aan het
totaal aantal stickers dat per beurs wordt verstrekt.
KLEDING
Kleding vanaf maat xs t/m .... kan worden ingebracht. Zowel zomer- als winterkleding
kan worden ingebracht. Schoenen kunnen worden ingebracht vanaf maat 36. Maximaal
3 paar schoenen mogen per inbrenger worden ingebracht.
NIET INGEBRACHT KAN WORDEN:
• lingerie,
• nachtkleding,
• badkleding,
• zelfgemaakte kleding,
• sokken, panties, maillots.
De kleding dient schoon, niet kapot, zonder gaten, zonder vlekken, niet zichtbaar
gerepareerd en nog goed draagbaar in deze tijd te zijn.
Onderdelen van een setje aan elkaar vastmaken met bij voorbeeld een veiligheidsspeld.
STICKERS
U ontvangt in de speel-o-theek één of meerdere stickervellen, waarop op de eerste
sticker uw verkoopnummer is ingevuld. Noteer dit verkoopnummer op alle overige
stickers.
Vul op de stickers tevens maat en prijs in. Geef op deze stickers ook aan of u niet
verkochte kleding na afloop van de beurs retour wilt door ‘ja’ of ‘nee’ te omcirkelen.
Kleding die niet retour hoeft, wordt geschonken aan een goed doel.
Op ieder kledingstuk dat wordt ingebracht dient een sticker geplakt te zijn. Op sommige
kledingmaterialen plakt een sticker niet goed. U kunt dan bij voorbeeld met een
kopspeld of een veiligheidsspeldje de sticker vastzetten.
Overgebleven stickers kunnen bij een volgende beurs worden gebruikt.

Het is niet toegestaan om stickers te gebruiken waarop de prijs of maat is veranderd of
andere aanpassingen zijn gemaakt. Ook is het niet toegestaan de stickers van de
Kinderkledingbeurs van de speel-o-theek te gebruiken voor de dames en tienermeiden
kledingbeurs.
Voorbeeldsticker

Verkoopnummer:_____
Maat ______

€

_______

Retour ja / nee

ADVIESPRIJZEN KLEDING
Hieronder volgt een overzicht van adviesprijzen voor diverse soorten kleding, maar u
bent vrij om een andere prijs te bepalen.
Broek lang
Broek kort
Rok
Tuniek
Jurk
Colbert / Blazer

€ 5,00 – €
7,50
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00 – €
7,50
€ 5,00 – €
7,50
€ 5,00 – €
7,50

T-shirt, lange mouw

€ 4,00

T-shirt korte mouw
Jas winter
Jas zomer

€ 3,00
€ 10,00
€ 5,00

Schoenen

€ 5,00 – €
7,50

INLEVEREN
Wilt u de kleding inleveren in een stevige tas of doos met daarop een sticker met uw
verkoopnummer. Na afloop van de beurs wordt eventuele niet verkochte kleding hierin
weer klaargezet.
KWALITEITSCONTROLE
Ingebrachte kleding wordt voorafgaand aan de beurs gecontroleerd door vrijwilligers
van de Speel-o-theek. Kleding die kapot is, zichtbaar is gerepareerd, vlekken heeft,
buiten het seizoen valt of niet modieus is wordt afgekeurd en niet in de verkoop gedaan.
Dit om de kwaliteit van de beurs te waarborgen. De speel-o-theek houdt zich tevens het
recht voor om ingebrachte kledingvanwege andere redenen af te keuren.
OPHALEN KLEDING EN OPBRENGST
In verband met geringe opslagruimte in de Speel-o-theek dient u niet verkochte kleding
na afloop van de beurs op het daarvoor aangegeven tijdstip op te halen. U ontvangt dan
tevens de opbrengst van uw verkochte kleding (zie hieronder).
Niet verkochte kleding waarvan op de verkoopsticker is aangegeven dat deze niet
retour hoeft, wordt aan een goed doel geschonken.
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BETALING OPBRENGST
Op het totaalbedrag van uw verkochte kleding wordt 30% in mindering gebracht (het
deel voor de Speel-o-theek) alsmede de kosten van de verkoopstickers. Het restant
wordt aan u uitbetaald.
AANSPRAKELIJKHEID
Speel-o-theek de Dobbelsteen alsmede haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor
diefstal of zoekraken van uw kleding dan wel schade aan uw kleding voor, tijdens en na
de beurs. U laat de kleding dus achter op eigen risico.
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