
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIE VOOR DE KLEDINGBEURS 
 
Wanneer? 

 
Zaterdag, 18 maart 2023  van 9:30 -13:00 uur 
 

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

Wat? >> Rommelmarkt:  
Verkoop van speelgoed, boeken, bordspellen, .... 
meer informatie in het infoblad van de rommelmarkt 

 
 
 
 
 
 

>> Kledingbeurs:  
Verkoop van baby-, kinder- en tienerkleding & -schoenen 
 
Kinderwagens, fietsen, sportartikelen, carnavalskleding, 
kinderzitjes 

 >> Cake buffet:  
Georganiseerd door het feest comité en de leerlingen van 
de middelbare school. 
 

 Betaling gewenst 
met payconiq of EC-kaart 

 
 
 

ZATERDAG 
18.03.2023 
9.30 – 13.00 uur 



Rommelmarkt:  
 
Voor meer gedetailleerde informatie over de rommelmarkt, zie het infoblad voor de 
rommelmarkt. U kunt dit infoblad met reserveringsformulier per e-mail aanvragen: 
flohmarkt@idsb.eu   
 

Kledingbeurs: 
 
Alle artikelen worden door vrijwilligers gecontroleerd, op maten gesorteerd, uitgestald en 
voor u verkocht. 
 
Gelieve daarom het volgende in acht te nemen 
 
 
Kledingbeurs procedures en voorwaarden 
 

Welke artikelen 
kunnen worden 
verkocht? 

 
Maximaal 80 stuks, seizoensgebonden kleding voor baby's, 
kinderen en tieners 
 

• onbeschadigd, droog, schoon, geurloos. 
• geen veiligheidsspelden, geen plakband en geen plastic tassen! 
• geëtiketteerd volgens onze specificaties (informatie over 

etikettering zie p.5). 
 

ü Lente- en zomerkleding 
ü Verkleed (karneval) kleding;  
ü Regen/outdoor kleding, bad/ochtend jassen 
ü Zomerschoenen: samengebonden, schoon en onbeschadigd 
ü Kinderwagens, kinderzitjes, hoge kinderstoelen                          

schoon, mechanisch onberispelijk 
ü Reisbedden: opgevouwen met foto van het gemonteerde bed 
ü Kindervoertuigen: fietsen, bobby cars, loopfietsen, scooters:  

schoon, mechanisch onberispelijk; fietsen alleen met standaard of 
zijwieltjes 

ü Sportartikelen: paardrijden, voetbal, zwemmen, ballet, hockey, 
vechtsporten, tennis 
 

Vuile, beschadigde en/of onverzorgde artikelen gaan niet in de verkoop en moeten 
direct meegenomen worden. Indien individuele items tijdens de kwaliteitscontrole 

worden uit gesorteerd, vindt u een aantekening met de bijbehorende reden. 



Welke artikelen 
worden niet 
verkocht? 

geen zwangerschapskleding  
geen hulpmiddelen voor borstvoeding (borstkolven, zoogkompressen)  
geen winterkleding & wintersportartikelen 
geen beddengoed 
geen handdoeken of bad ponchos 
geen ondergoed, sokken & panty‘s  
geen babyspullen (potje, luieremmer, badje) 
geen rugzakken, tassen & boekentassen 
geen speelgoed (ook geen springdieren, geen speelwinkeltje etc)  

Wanneer en 
waar kunnen 
artikelen worden 
ingeleverd?  
 
 

 

In de aula van de middelbare school op donderdag 16 maart  2023 
tussen 08:15 – 16:00 uur     
 
Vrijdag worden geen goederen meer geaccepteerd! 
 
Als u niet de mogelijkheid heeft om uw artikelen op donderdag te 
brengen, neem dan contact met ons op: flohmarkt@idsb.eu  

Inschrijfgeld: per artikellijst 4,00€. 
Het bedrag wordt van uw opbrengst afgetrokken. Als u uw resterende 
goederen doneert, innen wij de vergoeding contant bij inlevering. 

Ophalen van uw 
onverkochte 
spullen? 

In de aula van de middelbare school op zaterdag 18 maart 2023 
ca.16:30 uur 
Wij nemen contact met u op als de ophaaltijd afwijkt. Dit kan nodig 
zijn afhankelijk van de hoeveelheid geleverde verkoopartikelen.. 
 
Als u uw goederen niet persoonlijk kunt afhalen, moet dit op de 
artikellijst worden vermeld. 
Je hebt ook de mogelijkheid om je overgebleven spullen te doneren.  
(Meer details hieronder) 

 
Wanneer wordt 
de opbrengst 
van de verkoop 
uitbetaald? 
 
 

 

20% van de verkoopopbrengst wordt ingehouden voor de ouderraad 
van de school en komt ten goede aan alle afdelingen van de school.. 

Het bedrag van uw opbrengst wordt u meegedeeld bij het ophalen 
van de onverkochte goederen en het bedrag wordt binnen 10 dagen 
op uw rekening gestort..  
 
Vermeld uw bankgegevens op de artikellijst. 
Contante uitbetaling is niet mogelijk. 

Disclaimer 
Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de artikelen die u 
inlevert. 



Voorbereidingen voor de kledingbeurs 
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1. Vul in tabel 1 Artikel lijst  eerst alle grijze en gele velden in: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voer hieronder uw artikelen in: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Print de Artikel lijst uit en onderteken deze. 
 
 
 
 
 

3. Tabel 2 Labels worden automatisch aangemaakt. 
 
 
 

4. Etiketten afdrukken of papier van 120g (of dikker). Als alternatief, na het 
afdrukken, op stevig karton plakken en uitknippen 
 

5. Stuur ons de definitieve artikelijst als een Excel-bestand 
 
à naar: flohmarkt@idsb.eu 
     à Bestandsnaam met uw afkorting 
 
 
 

6. Lever de afgedrukte lijst tezamen met uw goederen in.  
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De etiketten worden bedrukt met 
§ Opeenvolgend nummer 
§ Afkorting (3 vrij te kiezen letters) 
§ Kledingmaat 
§ Artikel beschrijving 
§ Prijs   

 
Geef de Kledingmaat aan volgens de tabel! 
 

Elk etiket moet zichtbaar bijgevoegd zijn (b.v.  
met een stevig koord. Indien etiket op karton  
geplakt wordt graag extra aandacht dat deze 
er niet afgaan! 
Bevestigingen met veiligheidsspelden of   
plakband worden niet geaccepteerd. 
Artikelen die uit 2 delen bestaan (bv. pyjama's)  
moeten worden samengebonden met een sterk 
touw. Gelieve goederen niet in plastic zakjes te  
verpakken! 

Als u (om technische redenen) geen gebruik  
maakt van onze artikellijst/labels: 
à moeten alle etiketten een minimale grootte  
hebben van 3 x 5 cm en moeten leesbaar worden  
ingevuld zoals hierboven beschreven.  
Te kleine labels worden niet aanvaard! 

LE
VE

R Levering van de goederen in 
 

§ Wasmand  of 
§ Plastic opbergbox zonder deksell  
§ Vouwbqar krat (bv vd supermarkt) 

 
Deze moeten op ten minste twee zijden  
duidelijk zichtbaar met de naamafkorting  
worden gelabeld. 
 
Alle soorten tassen (inclusief Ikea-tassen) worden niet geaccepteerd! 
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Als u items wilt doneren, vul dan JA in op de artikellijst. 
 
We willen de mensen die onze donaties ontvangen gelukkig maken. 
Zolang de spullen in goede staat zijn (u ze bv ook aan een vriend zou geven), 
mag u ze gerust schenken.  Gelieve geen kleding te doneren die vol gaten, vuil 
of vergeeld zijn.  
 
Neem bij twijfel vooraf contact op met engagement@idsb.eu   

? Als u vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op 
flohmarkt@idsb.eu  

 


