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Verkoopsreglement Tweedehandbeurs  

14 oktober 2017 
 

Inschrijvingen:  
Wie kan inschrijven? 

• Gezinsbondleden van de afdeling Heule krijgen voorrang bij de inschrijvingen. 
• Gezinnen die geen lid zijn van de Gezinsbond of leden die aangesloten zijn bij een andere 

afdeling (niet Heule) kunnen inschrijven vanaf de eerste dag maar komen onmiddellijk op 
de wachtlijst terecht.  
Zij worden pas na 17 september verwittigd indien er nog plaatsen beschikbaar zijn.  
Bij vorige edities waren de plaatsen allemaal ingenomen door Heulse leden. 

 

Hoe inschrijven? 
Inschrijven kan bij deze tweedehandsbeurs enkel via http://www.gezinsbond-heule.be 
Indien u niet over de mogelijkheid beschikt om via de website in te schrijven of u heeft problemen om 
in te schrijven, neem dan contact op met Dieter Roobrouck via 0496 08 95 08. 
 
Inschrijven gebeurt in een aantal stappen, hieronder beschreven: 

• U vult het formulier op de website volledig in en drukt op de knop  
"Bevestig uw inschrijving" 

• U ontvangt een e-mail dat wij uw aanvraag tot inschrijving ontvangen hebben. 
o Indien u lid bent van de Gezinsbond afdeling Heule en er zijn nog tafels 

beschikbaar, dan: 
§ U krijgt ten laatste na 2 werkdagen, via e-mail, een bevestiging van uw 

inschrijving. 
§ Na deze bevestigingsemail dient u, binnen de 7 dagen, het verschuldigde 

bedrag  
(6 euro per tafel) over te schrijven op BE71 7384 1203 1669 van ‘Jonge 
gezinnen Heule’ met vermelding van de boodschap uit de email.  

§ Pas nadat wij de betaling ontvangen hebben, bent u definitief 
ingeschreven. 

 
o Indien u geen lid bent van de Gezinsbond afdeling Heule of de Gezinsbond, dan: 

§ Ontvangt u na 17 september een e-mail met de bevestiging van uw 
inschrijving en volgt u de procedure zoals een lid van afdeling Heule 
hierboven.  

§ Of moeten wij jammer genoeg melden dat de beurs volzet is. 
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Beursdag 
Enkele regels: 

• Standen worden niet gedeeld met anderen.  
• Elke verkoper mag één persoon meebrengen die helpt.  
• Enkel kinderkledij, speelgoed, kinderboeken, baby – en kinderuitzet en kinderfietsen 

mogen te koop aangeboden worden. 
• Stocks van winkels mogen niet worden aangeboden.  

 
Indien bovenstaande regels niet gevolgd worden, kan een extra bedrag van 20 € opgelegd worden. 

 

Tijdsverloop van de beurs: 
• 11u-13u:  Binnenbrengen goederen 
• 13u-13u30: Verkoop tussen standhouders onderling 
• 13u30-16u30:  Verkoop voor het publiek  

 

Richtlijnen voor de verkopers: 
• Bij het binnenbrengen van je goederen ontvang je een sticker voor jezelf (en je eventuele 

helper). Gelieve deze duidelijk zichtbaar te dragen tijdens de verkoop. 
• Per stand is er plaats (+ 60 cm) voorzien voor één kledingrek (door jou zelf mee te brengen) 
• Grote(re) stukken zoals fietsen, kinderwagens, babybedjes, grote stukken speelgoed of 

wiegjes… kunnen op het podium gezet worden. Deze artikelen worden door ons bij het 
binnenbrengen getekend en tijdens de beurs bewaakt door onze medewerkers. 
Kandidaat-kopers sturen we naar jou door om te betalen waarna ze het gekochte artikel 
kunnen afhalen met een, door jou ondertekend, aankoopbewijs.  

• Je brengt best voldoende wisselgeld en wat plastiekzakken mee.  
• Om het uitzetten van de koopwaar vlot te laten verlopen vragen we om bij het 

binnenbrengen van de goederen geen kleine kinderen in de zaal te laten spelen.  
• De organisatoren kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele diefstal of 

beschadiging van de koopwaar.  
 

 
Gezinsbond Heule wenst je een goede verkoop toe! 
  
 
 
 
	


