
 

Algemene voorwaarden verkoop tweedehandsbeurs 
 

 
1. De GEZINSBOND AFDELING KESTER - LEERBEEK aanvaardt de voorwerpen tegen de op de 

verkoopfiche aangegeven vraagprijs te koop te stellen voor rekening van de in het vak “verkoper” 
genoemde persoon op de verkoopdag vanaf 14 tot 16 uur in “G.C. De Cam” Dorpsstraat 67 1755 

Gooik in het kader van een tweedehandsbeurs.  
 

2. De bedoeling van deze tweedehandsbeurs bestaat erin gezinnen de gelegenheid te geven 
voorwerpen, die nog in goede staat, net, proper en ongevaarlijk zijn van de hand te doen 
en anderzijds gezinnen in de mogelijkheid te stellen die voorwerpen tweedehands te 
verkrijgen. Artikelen die niet aan vermelde criteria beantwoorden worden geweigerd.  

 
3. Er mogen maximum 25 artikels per lijst binnengebracht worden. Men mag enkel de 

etiketten gebruiken die bij afhaling van de lijst worden mee gegeven, oude etiketten 
dienen verwijderd te worden. 

 

4. De prijs waartegen de voorwerpen te koop worden gesteld, wordt door de verkoper bepaald en staat 
vermeld op het etiket van het artikel en op de verkopersfiche. De GEZINSBOND zal, ten einde de 
onkosten van de organisatie van de beurs te dekken, een inschrijvingsgeld vragen voor leden € 2.00 
(op vertoon van de lidkaart) en voor niet leden € 4.00 alsook zal voor iedereen bij afrekening 10% 

op het totale verkochte bedrag worden afgehouden. DE VERKOOPPRIJS DIENT EEN AFGEROND 
BEDRAG IN EURO TE ZIJN ( veelvouden van € 0,50 )  

 

5. Door het te koop stellen van de op de verkopersfiche vermelde artikelen, neemt de GEZINSBOND 
geen enkele verantwoordelijkheid ten aanzien van de kwaliteit ervan. De persoon genoemd in het vak 
“verkoper” blijft de verantwoordelijkheid van verkoper behouden. De voorwerpen worden gekocht in 
de staat waarin ze zich bevinden op het ogenblik van de aankoop. Bij elkaar behorende voorwerpen 
(vb. pyjama) dienen aan elkaar genaaid te worden om verlies te voorkomen. KLEDINGSTUKKEN 

MET KOPSPELDEN AAN ELKAAR GESPELD WORDEN GEWEIGERD !!!! HET IS OOK VERBODEN 
PLAKBAND TE GEBRUIKEN VOOR HET BEVESTIGEN VAN PRIJSETIKETTEN OP KLEDING OF 
STOFFEN ARTIKELS !!!! 

 

6. De artikels dienen aan de wettelijke normen te voldoen. 
 

7. De naam van de verkoper wordt bij de verkoop niet meegedeeld aan de koper.  
 

8. De voorwerpen dienen binnengebracht te worden op de dag van verkoop tussen 10u en 12 uur in 
de Cultuurschuur “ De Cam “ Dorpsstraat 67 – 1755 Gooik samen met het 
inschrijvingsformulier. De artikelen dienen voorzien te zijn van 2 etiketten met daarop een korte 

beschrijving en de vraagprijs. Iedere deelnemer zal een tijdslot krijgen bij inschrijving. 
 

9. De verkoper verklaart dat hij de niet-verkochte voorwerpen terugneemt in de staat waarin ze zich 
bevinden en deze voor het verlaten van de zaal zal nazien, nadien worden geen klachten meer 
aanvaard.  

 

10. De niet-verkochte voorwerpen en het bedrag van de verkoop moet afgehaald worden de dag van de 
verkoop tussen 17u30 en 18u30. Niet tijdig afgehaalde voorwerpen worden aan een 
liefdadigheidsinstelling geschonken. 

 

11. Bij diefstal wordt het risico uitsluitend gedragen door de verkoper. De GEZINSBOND AFDELING 

KESTER - LEERBEEK kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het onrechtmatig verdwijnen van 
voorwerpen tijdens de beurs die werden binnengebracht voor verkoop. 

 
12. DE GEZINSBOND AFDELING KESTER - LEERBEEK kan niet aansprakelijk gesteld worden bij 

beschadiging van materiaal tijdens de beurs dat werd binnengebracht voor verkoop. 
 

13. De verkopersfiche dient in het dubbel opgemaakt te worden. 
 

14. Inschrijven kan tot de uiterste inschrijvingsdatum en dit indien er nog plaatsen vrij zijn. 

 

15. GSM: +32 (0) 479 94 41 48 >> bereikbaar tijdens beurs 
 

16. De deelnemer geeft toestemming om het mailadres en contactgegevens vermeld op dit document te 
gebruiken voor het op de hoogte te houden van activiteiten georganiseerd door Gezinsbond Kester – 
Leerbeek. 
Schrappen wat niet gewenst  

  

 
 
 
Gelezen en voor akkoord door de verkoper 

 --------------------------------------- 

Ja Neen 


