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Reglement deelname Kinderbeurs Sterksel  
 
Hoofdregels:  

• Alle artikelen voorzien van sticker met prijs. 
• Kleding op hangers.  

• Artikelen inbrengen in een opvouwbaar krat of bigshopper, voorzien naam en 
klantnummer.  

 

Stickervellen  
Vermeld het volgende op de sticker: 

• Prijs (afronden op 50 eurocent) 
• Maat  
• Merk of omschrijving van kleding/speelgoed (om losse stickers te kunnen koppelen 

aan artikelen zonder sticker) 
 
Let op: 

• Niet door de barcode schrijven, ook geen plakband over de barcode plakken.  

• Geen stickers van een vorige beurs gebruiken. 
• Elke beurs vallen er altijd een aantal stickers van spullen af.  

Daarom vragen wij om uw klantnummer en de prijs op een stuk schilders tape te 
schrijven en deze onder de sticker te plakken.  
We kunnen zo makkelijker achterhalen van wie het artikel is en de sticker zal 
hierdoor na aankoop eenvoudig te verwijderen zijn. 

• Speelgoed dat niet voorzien is van schilderstape onder de sticker (tenzij in 
plastic/cellofaan* ingepakt) zal niet worden geaccepteerd.  
*Glad cellofaan gebruiken, geen keukenfolie.      

    
Plak de sticker op de juiste manier op het artikel, zie hieronder; 
 

Artikel Sticker plaats 
Broeken/rokken Zichtbaar aan de voorkant 

Truien/T-shirts/jurkjes en jassen Aan de binnenkant net onder de 
kraag/hals 

Alle speelgoed en overige artikelen 

  

Op een zichtbare plaats op een stukje 
schilderstape. 
 
Schrijf eerst uw klantnummer en de prijs 
op de schilderstape. Daarna plakt u de 
sticker eroverheen. 
I.v.m. het beschadigen van de spullen, ook 
als het een plastic stuk speelgoed betreft.  
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Artikelen prijzen  

• Bij verkoop van een artikel wordt 20% ingehouden ten behoeve van  
de goede doelen. 

• Zie onder voor richtprijzen. Deze bieden wij als voorbeeld op basis van onze 
ervaring in de afgelopen jaren. U bent uiteraard vrij in het bepalen van uw eigen 
prijzen. Houdt u er rekening mee, dat de prijzen op Marktplaats e.d. vaak hoger 
liggen dan de prijzen op kledingbeurzen.  

 
Artikel Richtprijs (merk) Richtprijs (merkloos) 
Lange broek € 5,00 - € 7,50 € 2,50 - € 4,00 

Longsleeve € 2,50 - € 6,- € 1,00 - € 3,00 

T-shirt € 2,50 - € 5,00 € 1,00 - € 3,00 

Trui/sweater € 4,00 - € 6,00 € 2,50 - € 4,00 

Blazers € 5,00 - € 10,00 € 3,50 - € 5,00 

Jassen € 7,50 - € 20,00 € 5,00 - € 10,00 

 
 
Wat wordt wel en niet geaccepteerd?  
 

Wel  

• Voor de voorjaarsbeurs: voorjaars- en zomerkleding; voor de najaarsbeurs: najaars- 
en winterkleding  

• Kinderkleding van maat 74 tot en met 164 (ook slaapzakjes)  

• Baby-artikelen, zoals buggy, box, auto-, fiets-, kinderstoel e.d.  

• Speelgoed, zowel binnen als buitenspeelgoed incl. fietsen en driewielers.  

• Gym- of voetbalschoenen, regen- of paard rijlaarzen. 
 
Niet  

• Kleding die niet op hangers aangeboden wordt.  

• Speelgoed waarbij de stickers niet op schilderstape of cellofaan geplakt zijn.  

• Knuffels (ook al zijn ze nog nieuw)  

• Ondergoed, rompertjes, sokken, maillots. (Ook al zijn ze nog nieuw)  

• Kapotte of vieze kleding (geldt ook voor ontbrekende/kapotte knopen, ritsen en 
drukkers)  

• Kapot of incompleet speelgoed.  

• Kinder- en wandelwagens (anders dan opvouwbare buggy's)  

• Confectieschoenen en -laarzen (schoenen met een voetbed)  
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Kleding 

• Alle kleding dient op hangers ingeleverd te worden. 
• Het is handig dit al vooraf te sorteren op maat en geslacht. 
• Indien u een setje (een setje is kleding van hetzelfde merk en maat) maakt van 

meerdere stuks, graag op alle kledingstukken een stukje schilderstape met het 
bijbehorende stickernummer vermelden. Het is wenselijk om twee hangertjes te 
gebruiken en deze door middel van een elastiekje aan elkaar vast te maken. 

 

Speelgoed  

• Speelgoed met losse onderdelen dient in een plastic zak ingeleverd te worden.  

• Puzzel- en spellendozen inpakken in doorzichtig plastic, dichtplakken met 
schilderstape of een elastiek er omheen, zodat alle dozen dicht en compleet blijven.  

• Losse onderdelen behorend bij een groter geheel (bijvoorbeeld auto’s bij een 
garage) kunnen in een plastic zak met een touwtje aan de garage vastgeknoopt 
worden. 

• Voor elektronisch speelgoed zorg dat er werkende batterijen in zitten, zodat de 
kopers kunnen zien/horen dat het speelgoed naar behoren werkt. 

 

Verkooptips  

• Zorg dat de spullen er netjes uitzien en goed toonbaar op de hangers hangen.  

• Gestreken kleding verkoopt beter.  
• Gebruik transparante folie, zodat de ingepakte spullen goed zichtbaar zijn.   

 
Het inbrengen van de kleding/artikelen 

• Artikelen inbrengen in een opvouwbaar krat of bigshopper voorzien van een sticker 
met uw naam en klantnummer. De spullen die niet verkocht zijn, krijgt u in deze krat 
of tas weer terug op zaterdag.  

• Op de vrijdag voor de beurs kunt u de spullen komen inleveren in Dorpshuis 
Valentijn, Valentijn 3 in Sterksel. Op dit moment wordt de eerste snelle controle 
uitgevoerd en krijgt u eventueel niet geaccepteerde spullen weer mee naar huis.  

 
Dit kan op de volgende tijden:  

• S’ ochtends tussen 11.30 en 12.15  

• S’ middags tussen 15.00 en 15.30  

• S’ avonds tussen 19.00 en 20.00  
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Het ophalen van de niet verkochte spullen en opbrengst 

• De niet-verkochte spullen kunnen worden opgehaald op de zaterdag  
van de beurs tussen 15.00 en 15.30 op vertoon van uw klantkaartje. U mag 
eventueel ook iemand anders met uw kaartje uw spullen op laten halen. Zorg er wel 
voor dat deze persoon in het bezit is van het klantkaartje. 

• Wilt u de spullen die niet worden verkocht doneren? Wij zorgen voor een goede 
bestemming. 

• De opbrengst wordt automatisch aan u overgemaakt of, indien aangegeven, op 
zaterdag bij het ophalen contant aan u overhandigd. 

• Een overzicht van de verkochte items wordt aan u verzonden. 
 

 
Alle spullen dienen in goed werkende staat ingeleverd te worden. Dit wordt door ons 
zoveel mogelijk gecontroleerd. Als blijkt dat iets niet aan de bovenstaande eisen voldoet, 
wordt dit niet ter verkoop aangeboden.  
 
Wij doen als organisatie onze uiterste best om alles zo goed mogelijk te laten verlopen en 
zijn zuinig op uw spullen. Echter, waar mensen werken kunnen foutjes gemaakt worden. 
Wij vragen uw begrip hiervoor. Deelname geschiedt geheel op eigen risico.  
 
 


