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Speel-o-theek De Dobbelsteen 
 

 
Reglement kinderkleding- en 
speelgoedbeurs 
 
 

Inschrijving 
 
Inschrijven voor de kinderkleding- en speelgoedbeurs kan door middel van het sturen 
van een e-mail naar beurs@sotdedobbelsteen.nl onder vermelding van naam, adres, 
(mobiele) telefoonnummer, verkoopnummer (als u die al heeft) en het gewenst aantal 
kleding- en/of speelgoedstickers. De inschrijving wordt definitief na het ondertekenen 
van het inschrijfformulier op de aangegeven data bij de speel-o-theek. 
 
De deelnamekosten zijn afhankelijk van het aantal kleding- en/of speelgoedstickers. 
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 aantal stickers dat aan een 
deelnemer wordt verstrekt. 
 

Kleding 
 
Kinderkleding vanaf maat 86 tot en maat 176 én maat XS en S kan worden 
ingebracht. Geen kleding in dames/herenmaten!  Schoenen kunnen worden 
ingebracht in de maten 22 t/m 42 (maximaal 3 paar per inbrenger). Verder geldt dat 
voor de najaarsbeurs alleen herfst- en winterkleding kan worden ingebracht. Voor de 
voorjaarsbeurs alleen lente- en zomerkleding. Kleding die geschikt is voor alle 
seizoenen kan altijd worden ingebracht. Sportkleding kan ook worden ingebracht.  
 
Niet ingebracht kan worden: ondergoed en rompertjes en zelfgemaakte kleding.  
 
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. 
 

Speelgoed 
 
Speelgoed dat geschikt is voor kinderen vanaf 1 jaar kan worden ingebracht, 
inclusief kinderboeken (maximaal 10), computerspelletjes, CD’s en DVD’s 
(maximaal 5 in totaal), kleine kinderkamerdecoraties (schilderijtjes, lampjes, 
boekensteunen),. 
 
Niet ingebracht kan worden: babypeelgoed (rammelaars, bijtringen, knisperboekjes, 
etc), knuffelbeesten, video’s en kinderkamermeubilair. Baby gerelateerd materiaal 
(boxkleed, potje, voedingskussen, maxi-cosi, etc) valt buiten onze beurs evenals 
beddengoed (dekbed, dekbedovertrek). 
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In geval van twijfel kunt u vooraf contact met ons opnemen door een email te sturen 
naar beurs@sotdedobbelsteen.nl. 
 
Het speelgoed dient schoon en niet kapot te zijn. Indien het speelgoed wel bruikbaar 
maar niet compleet is, dan moeten eventuele ontbrekende onderdelen worden vermeld 
op de speelgoedsticker.  
 
Speelgoed dat uit meerdere onderdelen bestaat niet los inleveren. De diverse 
delen aan elkaar vastmaken met touw / plakband  / elastiek, in een dichtgebonden 
doorzichtige tas stoppen of verpakken in doorzichtige inpakfolie. 
 
Indien u een behoorlijk groot stuk speelgoed wilt inbrengen, dient u eerst contact op te 
nemen in verband met de beschikbare ruimte. 

 
Stickers 
 
Na inschrijving heeft u één of meerdere stickervellen ontvangen, waarop op de eerste 
sticker uw verkoopnummer is ingevuld. Noteer dit verkoopnummer op alle overige 
stickers. 
 
Vul op de kledingstickers tevens maat en prijs in. Wanneer een bepaald merk 
kinderkleding afwijkende maten hanteert (bijv. 2, 8, XS, etc), vul dan de 
overeenkomende standaardmaat (86-176) in.  
Op de sticker dient u ook aan te geven of het voor een jongen of een meisje is door de 
‘J’ of de ’M’ te omcirkelen.  
 
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. 
 
Vul op de speelgoedstickers de prijs in en eventuele opmerkingen. Denk hierbij aan 
de leeftijdscategorie of ontbrekende onderdelen. 
 
Op ieder kledingstuk of stuk speelgoed 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.  
 
Let op dat u de speelgoedstickers alleen voor speelgoed gebruikt en 
kledingstickers alleen voor kleding. 
 
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 om 
stickers van de XL-beurs voor de kinderbeurs te gebruiken.  
 
Overgebleven stickers kunnen bij een volgende beurs worden gebruikt. 
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Voorbeeldsticker kleding    Voorbeeldsticker speelgoed 
 
 
Verkoopnummer: ________ 
 

Maat: ________ €________ 
 
Kleding retour: ja / nee 
                                                         J / M 

 
Verkoopnummer: ________ 
 
Opmerkingen: 
 

   €________ 

 

Adviesprijzen kleding 
 
Hieronder volgt een overzicht van adviesprijzen voor diverse soorten kleding, maar u 
bent vrij om een andere prijs te bepalen. 
 
  MERK    MERK 
Hemdjes €0,50  €1,00   Badjas €2,00   
T-shirt korte mouw €1,00  €2,00   Badkleding €1,50  €2,00  
T-shirt lange mouw €2,00  €3,00   Trainingspak €3,00  €4,00  
Sweater/trui/vest €2,50  €3,50   Pyjama €1,00   
Korte broek €1,50  €2,50   Pantoffels €1,00   
Lange broek €3,00  €5,00   Laarzen / schoenen €2,00  €4,00  
Rok €1,50 €2,50   Gympen €1,50  €3,00  
Jurk €3,00  €5,00      
Jas voor winter €4,00  €7,50      
Jas voor zomer €3,00  €5,00      
Regenjas €2,00  €4,00      
 
 

Inleveren kleding en speelgoed 
 
Wilt u het speelgoed (voor zover mogelijk) en 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 of speelgoed hierin weer klaargezet. 
 

Kwaliteitscontrole 
 
Ingebrachte kleding en speelgoed wordt voorafgaand aan de beurs goed 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. Speelgoed dat vuil is of kapot wordt ook afgekeurd evenals kleding en 
speelgoed dat niet voldoet aan de overige in dit reglement gestelde voorwaarden. Dit 
om de kwaliteit van de beurs te waarborgen. De speel-o-theek houdt zich tevens het 
recht voor om ingebrachte kleding of speelgoed vanwege andere redenen af te keuren. 
 

Ophalen kleding / speelgoed en opbrengst 
 
In verband met geringe opslagruimte in de Speel-o-theek dient u niet verkochte kleding 
en speelgoed na afloop van de beurs op het daarvoor aangegeven tijdstip op te 
halen. U ontvangt dan tevens de opbrengst van uw verkochte kleding en/of speelgoed 
(zie hieronder). 
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Niet verkochte kleding waarvan op de verkoopsticker is aangegeven dat deze niet 
retour hoeft, wordt aan een goed doel geschonken. Bij niet verkocht speelgoed bestaat 
deze mogelijkheid niet en dit moet altijd opgehaald worden. 
 

Betaling opbrengst 
 
Op het totaalbedrag van uw verkochte kleding en/of speelgoed 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 / speelgoed dan wel schade aan uw kleding / 
speelgoed voor, tijdens en na de beurs. U laat de kleding en het speelgoed dus achter 
op eigen risico. 
 


