Wanneer?

>>Zaterdag, 13 oktober 2018 9.30-12.30 uur

Wat?

>>Rommelmarkt: Privé verkoop van speelgoed,
boeken, spelletjes en meer
>>Kledingsbeurs: Privé verkoop van baby-,
kinderen- en jeugdkleding, schoenen,
kinderwagen, babybenodigdheden,
fietsen,…

Waar?

Internationale Deutsche Schule Brüssel
Lange Eikstraat 71|1970 Wezembeek-Oppem

Scholieren en het feestcomité van de school zorgen voor eten en drank, uw
steun in vorm van een taart is uiteraard welkom !

Verkoop rommelmarkt:
 huur (1m20 lange tafels zijn ter plaatse)
binnen: 10 euro|buiten: 7 euro (ter plaatse te betalen)
 Geen verkoop van kleding of volumineus speelgoed! Deze
kunnen via de kledingsbeurs verkocht worden.
 reservatie vanaf 1 oktober 2018 via email: flohmarkt@idsb.eu

Verkoop Kledingsbeurs: ! max. 60 artikelen !
 Alle artikelen worden door vrijwilligers voor u verkocht.
(Gelieve volgende informatie aandachtig te lezen!)

Voorwaarden kledingsbeurs:

Voorwaarden
Kleding en schoenen voor baby’s, kinderen en jeugd,
kinderwagens, babybenodigdheden, fietsen, grote
sportartikelen,..
Wat kan er verkocht worden?

Seizoenskleding: in de lente alleen lente -en zomerkleding; in
de herfst alleen winterkleding
Kleding en schoenen moeten schoon, droog en in goede
staat zijn.
Fietsen uitsluitend met staander of zijwieltjes.

Hoeveel kan er verkocht
worden?

Maximum 60 artikelen (nieuw!)
In de aula van de school,
11 oktober van 12.00 – 14.00 uur (donderdag)
12 oktober van 10.00 – 12.00 uur (vrijdag)

Waar en wanneer kunnen
artikelen worden afgegeven?

Hoe en wanneer wordt het geld
uitbetaald?

U hebt de mogelijkheid, niet verkochte artikelen aan het
goede doel te geven. Gelieve dit bij de aflevering te
melden.
In de aula van de school
op zaterdag, 13 oktober (16.30 - 17uur)
20% van de opbrengst gaat naar de oudervereniging van
de school.
Niet opgehaald geld gaat eveneens naar de school.
De niet verkochte artikelen worden u bij de uitbetaling op
zaterdag tussen 16.30 en 17 uur teruggegeven.

Wat gebeurt er met de niet
verkochte artikelen?

Niet opgehaalde artikelen gaan naar het goede doel.

Geen aansprakelijkheid voor afgeleverde artikelen.
Aansprakelijkheid

Let op! Artikelen die niet aan de voorwaarden voldoen of
kapot zijn worden van ons niet ter verkoop aangeboden!

Voorbereiding kledingsbeurs

Lijst
Vul de list van de volgende pagina
eenzijdig in met nummer,
beschrijving en prijs. (max. 60
artikelen).

Prijskaartje van karton/fotokarton
(graag gekleurd)
met






3 letter code (door u
gekozen)
volgnummers
maat
prijs (eindigend op xx,00 € of
xx,50 €)
met lintje bevestigen
- geen kleefetiketten
- geen naalden

Aanlevering
Gelieve stevige kartonnen dozen of
wasmanden te gebruiken en uw
code erop te schrijven.
Plastic zakken (ook Ikea zakken)
kunnen niet aanvaard worden.

Artikellijst kledingsbeurs (pagina

____van _____)

Naam :
Adres:

Code (3 letters):
Donatie:

_____
JA / NEEN

Telefoon:
E-mail:

Nummer

Beschrijving en maat

Prijs

