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1. Inschrijvingen:  

Wie kan inschrijven? 

Iedereen kan een aanvraag tot inschrijving indienen vanaf 6 januari 2020, maar bij de 

toekenning van de tafels wordt een voorkeursregeling toegepast: 

 

• Tot en met 1 februari 2020: 

o Gezinsbondleden van de afdeling Heule krijgen (na controle van hun 

lidmaatschap) een plaats op de inschrijvingslijst. 

Om van deze voorrangsregel gebruik te maken kan er enkel ingeschreven worden met het 

eigen, gezinsgebonden lidnummer van je eigen gezin. Het is niet de bedoeling dat je met het 

lidnummer van iemand anders (ouders, zus, broer, kennis, …) uit Heule inschrijft om zo 

voorrang te krijgen.  

Misbruik hiervan zal leiden tot definitieve uitsluiting van deze en alle volgende beurzen. 

De verkoper aanwezig op de beurs dient houder te zijn van het lidnummer waarmee 

ingeschreven werd. 

o Gezinsbondleden van andere afdelingen krijgen een plaats vooraan op de 

wachtlijst. 

o Niet-leden van de Gezinsbond krijgen een plaats achteraan op de wachtlijst. 

 

• Na 1 februari 2020: 

o Gezinsbondleden van andere afdelingen die op de wachtlijst staan, worden 

(indien er nog plaatsen beschikbaar zijn en na controle van hun lidmaatschap) 

in regionale volgorde toegevoegd aan de inschrijvingslijst. 
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o Niet-leden van de Gezinsbond die op de wachtlijst staan, worden (indien er 

nog plaatsen beschikbaar zijn) in chronologische volgorde toegevoegd aan de 

inschrijvingslijst. 

 

Noot: Bij vorige edities waren de plaatsen allemaal ingenomen door Heulse 

Gezinsbondleden, aangevuld met een paar Gezinsbondleden van andere afdelingen. 

 

Hoe inschrijven? 

Inschrijven kan bij deze tweedehandsbeurs enkel via http://www.gezinsbond-heule.be 

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 bevestigingse-mail dient u, binnen de 7 dagen, het 

verschuldigde bedrag (7 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, u krijgt hiervan bericht. 

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

dan ontvangt u na 1 februari 2020 een e-mail met de bevestiging van uw 

inschrijving en volgt u de procedure zoals een lid van afdeling Heule hierboven 

of krijgt u melding dat de beurs volzet is. 

2. Annulatie:  

Je inschrijving kosteloos annuleren kan tot en met 14 februari 2020, daarna zal het 

inschrijvingsgeld niet meer terugbetaald worden. Annuleren kan door een e-mail te sturen 

naar webmaster@gezinsbond-heule.be  

3. Regels: 

• Enkel kinderkledij, speelgoed, kinderboeken, baby – en kinderuitzet en kinderfietsen 

mogen te koop aangeboden worden. 

• Standen worden niet gedeeld met andere verkopers. U kan tijdens de inschrijving 

aanvragen om naast of dichtbij een kennis te staan. Wij doen hiervoor onze uiterste 

best, maar kunnen dit niet garanderen. 

• Elke verkoper mag één persoon meebrengen die helpt verkopen.  
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• Stocks van winkels mogen niet worden aangeboden.  

• De inschrijver dient zelf bij zijn stand aanwezig te zijn en te verkopen. 

• Er is een beperking van maximum drie tafels per inschrijver. 

• Prijs per tafel (1m20 x 60 cm) - 7 € voor leden, 10 € voor niet-leden 

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

opgelegd worden. 

4. Beursdag: 

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 zakken mee (denk aan het milieu!) 

• 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.  

• Op algemene aanvraag zijn we op zoek gegaan naar een partner aan wie u materiaal 

dat u niet meer nodig heeft, kan schenken. Als Kortrijkse deelgemeente kozen wij 

voor de Deelfabriek Kortrijk die, met de steun van de stad Kortrijk, het OCMW en heel 

wat vrijwilligers, de mensen helpt door allerlei initiatieven op te zetten in het kader 

van de ruil-, deel- en hersteleconomie. 

o Enkel nette en nog bruikbare kledij kan worden geschonken. 

o Meer info zal u ontvangen tijdens de beurs zelf. 

 

 

Gezinsbond Heule wenst je alvast een goede verkoop toe! 
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