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KLEDINGBEURS VOOR TIENERS EN VOLWASSENEN 
 
PLAATS   :  Warnshuus, Dreiumme 43, 7232 CN Warnsveld 
DATA    : Vrijdag 11 maart 2022 van 18.30 uur tot 21.30 uur 

Zaterdag 12 maart 2022 van 9.30 uur tot 11.30 uur. 
 
 
INSCHRIJFGELD 

 Wij vragen per afgehaald nummer € 1,50 inschrijfgeld. Hiervoor krijgt u van ons 
een “blauwe” vuilniszak met persoonlijk nummer, 1 stickervel met 25 stickers, dit 
reglement en het recht artikelen in te leveren volgens de voorwaarden. 

 Indien u van plan bent uw niet verkochte kleding te schenken aan het goede doel, 
kunt u dit aangeven d.m.v. de cirkel linksboven het etiket volledig in te kleuren. Het 
maakt niet uit met welke kleur u dit doet. Dit bespaart ons nadien zeer veel tijd met 
opruimen.  

  
BELANGRIJKE DATA VOOR DE KLEDINGBEURS: 
 
Afhalen persoonlijke nummer voor inleveren: 
Datum   : Maandag 7 maart 2022 
Tijd    : ‘s Ochtends :  09.00 uur tot 9.30 uur OP=OP max 1 per persoon 
      ‘s Avonds  : 18.30 uur tot 19.00 uur OP=OP max 1 per persoon 
 
Inleveren kleding: 
Datum   : Donderdag 10 maart 2022 tussen 20.00 uur en 21.00 uur 

    Vrijdag 11 maart 2022 tussen 8.45 uur en 10.30 uur 
 
De kledingbeurs zelf: 
Datum   : Vrijdag 11 maart 2022 tussen 18.30 uur en 21.30 uur. 
      Zaterdag 12 maart 2022 tussen 9.30 uur en 11.30 uur.  
Na de opening zullen we gefaseerd mensen toelaten. Dit met een maximum van 150 in 
verband met brandvoorschriften. 
 
Uitbetalen geld + ophalen van niet verkochte artikelen: 
Datum   : Zaterdag 12 maart  2022 
Tijd :  ‘s Avonds 19.00 uur tot 20.00 uur  
 
WAT MAG ER INGELEVERD WORDEN? 

 Voorjaars- en zomerkleding. Dames- en herenkleding VANAF maat 182. 
 Deze kleding moet schoon, heel en modieus zijn en voorzien zijn van de door ons 

geleverde stickers.  
 Schoenen en laarzen. Deze dienen zo goed als nieuw en schoon te zijn. Er mag niet te 

zien zijn dat ze al zijn gedragen.   
 Handtassen en sjaals. 
 Stropdassen 
 Leggings 
 Riemen  
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Alleen door ons geleverde stickers zijn geldig! 
 
Als u het kledingstuk gevouwen neerlegt, deze stickers graag aan de  
voorkant, rechtsboven op het kledingstuk plakken. 

 Op een jas geen sticker plakken, maar deze sticker op een kartonnetje plakken, 
aan een touwtje aan de rits, of lusje.  

 LET OP!!  Op skaileren kleding de sticker i.v.m. beschadiging op een 
andere manier bevestigen, bijvoorbeeld met een labeltje. 

 
Op de, voorgedrukte, stickers moet vermeld zijn: 

 uw persoonlijke nummer; 
 de prijs; 
 de maat; 
 kleur en omschrijving b.v. groen broekpak (evt. merk) 
 evt. bij een setje hoeveel delig (aan elkaar te bevestigen met een 

veiligheidsspeld) 
 eventueel de cirkel linksboven inkleuren (voor het goede doel) (zie 

pag.1 van het reglement) 
 omcirkelen of het dames- of herenmode is.  

 
 
VOORBEELD STICKER           nr.11              2022 vj            €3,~ 

                         Merk, kleur  blauw broekpak  
                   Beschrijving: 2-delig 
Zo vul je hem in!                                 d/h                    maat: 42      

 

 
 
Meerdelige kleding met veiligheidsspelden aan elkaar maken. 
(Bevestigen met knopspelden of losse onderdelen worden afgekeurd) 
 

 Maak schoenen zoveel mogelijk aan elkaar vast, en sticker voor de zekerheid 
zowel het linker als het rechter exemplaar. (Dit mag een blanco sticker van uzelf 
zijn.) Plak de stickers aan de binnen- of onderkant van het schoeisel, om 
eventuele beschadigingen aan de schoen te voorkomen.  

 Ook bij tassen de verkoopsticker aan de binnenkant plakken, of op een labeltje.  
 Twee- of meerdelige kostuums aanleveren op een kledinghanger.  

 
De kleding moet ingeleverd worden in de door ons geleverde, blauwe,  genummerde 
vuilniszak! In deze zak komen uw niet verkochte artikelen na de beurs weer terug, 
tenzij deze zijn voorzien van een ingekleurde cirkel linksboven op het etiket.  
De zak niet te vol aanleveren a.u.b. Als de zak te klein is, dan kunt u de rest in een 
stevige plastic (vuilnis) zak doen. Deze moet u zelf voorzien van uw persoonlijk 
nummer (rechts boven aan) en tegelijk aanbieden met de door ons geleverde blauwe 
vuilniszak.  
 
U mag maximaal 25 artikelen per verkoopnummer inleveren!  
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ARTIKELEN DIE U NIET MAG INLEVEREN: 
 Winterkleding. 
 Kleding voor kinderen tot en met maat 176. 
 Zwangerschapskleding. 
 Sportkleding/ -artikelen. 
 Ondergoed, bodystockings, sokken en maillots. (Leggings mogen wel!) 
 Petten, mutsen en handschoenen. 
 Ochtendjassen. 
 Skeelers en schaatsen. 
 Sieraden.  
 Regenkleding  

 
KEUREN: 

 Wij keuren uw zak na afgifte, hierbij bent u niet aanwezig.  
 Kleding en artikelen die wij niet geschikt vinden worden afgekeurd en gaan 

direct terug in uw eigen zak. Deze artikelen worden dus niet ter verkoop 
aangeboden.  

 Op deze kleding zult u een extra sticker aantreffen. Hieraan kunt u zien dat u 
deze kleding niet bij ons kunt inleveren. Wij keuren bijvoorbeeld af op: gaten, 
vlekken, kleding die niet bij het seizoen hoort en niet modieuze kleding.  

 Dit is om de kwaliteit van de kleding op de beurs zo hoog mogelijk te houden. 
 Om zoveel mogelijk vraag en aanbod op elkaar af te stemmen houden wij ons 

het recht voor bepaalde kleding en/of schoenen te weigeren.  
 Er kan niet gediscussieerd worden over afgekeurde kleding.  
 

 
AANSPRAKELIJKHEID: 

 ‘t Warnshuus en de medewerkers van de kledingbeurs kunnen niet 
aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging en/of zoekraken van uw 
spullen. 

 ’t Warnshuus is niet verzekerd tegen brand en/of inbraakschade aan de door 
u achtergelaten kleding. U laat dus alles op eigen risico achter. 

 
 
AFREKENEN GEKOCHTE KLEDING:  

Als u zelf kleding wilt kopen tijdens onze openingstijden, verzoeken wij u graag 
zo veel mogelijk gepast, en met biljetten van €5,-  €10,- of €20,- betalen. Er kan 
NIET met pin betaald worden! 

 
 
VERREKENING: 

 Van het totaalbedrag van de door u verkochte artikelen wordt 15% 
afgehouden.  

 Dit totaalbedrag wordt dan weer afgerond op 0,50 euro naar beneden. 
 U dient de prijzen van de artikelen af te ronden op hele en halve euro’s. 

Foute prijzen worden afgekeurd en niet ter verkoop aangeboden. Mocht 
dit onverhoopt toch bij de kassa terecht komen, wordt uw aangeven 
prijs naar beneden afgerond. LET DUS GOED OP! 
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UITBETALING + OPHALEN OVERGEBLEVEN ARTIKELEN: 
 In verband met gebrek aan opslagruimte bent u verplicht uw niet -verkochte 

artikelen op te halen op de zaterdagavond van de beurs.  
 Tevens haalt u dan uw geld op van de door u verkochte artikelen. 
 Indien uw artikelen niet zijn opgehaald op het afgesproken tijdstip, dan wordt 

het geschonken aan een goed doel.  
 Niet opgehaald geld komt ten goede aan ‘t Warnshuus. 

 
Ophalen op zaterdagavond na de beurs tussen 19.00 en 20.00 uur. 
 
SCHENKINGEN: 

 Er bestaat een mogelijkheid om uw niet-verkochte kleding te schenken aan 
een goed doel (Denk dus aan de ingekleurde stip, u helpt de organisatie er 
enorm mee). Op dit moment schenken wij de kleding aan Stichting Dorcas. 
(www.dorcas.nl). 
 

REGLEMENTEN TIJDENS DE BEURS: 
 Er worden géén entreenummers uitgegeven voor aanvang. 
 In verband met brandvoorschriften mogen er maximaal 150 personen binnen 

zijn. Dit is inclusief de vrijwilligers.  
 Er mogen alleen lege boodschappentassen of lege plastic tassen mee naar 

binnen. 
 Er mogen géén kledingstukken worden meegenomen om de maat te 

controleren. Dit om verwarring te voorkomen. 
 Gekochte artikelen kunnen niet worden geruild of teruggebracht! 
 We zijn afhankelijk van de maatregelen van de overheid welke 

cornamaatregelen we moeten hanteren.  
 Er kan NIET met pin betaald worden, alleen contant.  

 

Als u kleding inlevert, gaat u automatisch akkoord met 
dit reglement! Na afloop van de beurs zullen uw 
persoonsgegevens vernietigd worden.  
 
VOOR VERDERE VRAGEN KUNT U BIJ VOORKEUR TERECHT BIJ: 
 

tienerenvolwassenbeurs@hotmail.com of 
 
Sacha Baggen     :  541519 
Cecile Elissen      :   570260 
Renée Krabben     :  787339 
 
www.beurzeninwarnsveld.nl  
of ‘like’ ons op facebook: www.facebook.com/beurzeninwarnsveld  
 
Vanaf  DONDERDAG 10 maart 2022 na 18.00 UUR alléén nog bellen naar het 
Warnshuus, tel. 0575-522796 


