TWEEDEHANDSBEURS
voor SPEELGOED en BOEKEN
zondag 11 november 2018
in de gemeentehal van Vosselaar – van 13u30 tot 16u

Naar jaarlijkse traditie heten we iedereen opnieuw welkom op de tweedehandsbeurs voor
speelgoed en boeken. Flaneren tussen meer dan vijftig verkoopstanden voor een
overaanbod aan speelgoed, boeken, strips… waar u zeker een koopje kan doen!
Tussendoor kan u even iets drinken op ons ‘terras’ aan de toog
waar we frisdranken en warme dranken aanbieden.
Ter info: de gemeentehal bevindt zich in de Maurits Pottersstraat,
vlak achter het gemeentehuis. Toegang is gratis voor de bezoekende klanten.
PRAKTISCHE AFSPRAKEN VOOR DE VERKOPERS
- alleen speelgoed, boeken en stripverhalen worden aangeboden. Geen kleding!
- de koopwaar dient in goede staat te zijn – het is geen rommelmarkt.
- de koopwaar moet geprijsd zijn. De verkoopsprijs bepaalt u zelf.
- een verkoopstand bestaat uit twee tafels (±2m²). Enkel op en onder (vooraan de
tafels) kan u nog koopwaar uitstallen. Gelieve u te beperken tot de toegewezen
ruimte en niet ‘uit te breiden’ naar voren, links of rechts van uw verkoopstand!
- toegang voor verkopers vanaf 13u (voor het uitstallen van de koopwaar).
- verkopers kunnen zich ten laatste op zondag 4 november 2018 inschrijven. Dit kan
enkel digitaal via www.gezinsbondvosselaar.be. U ontvangt nadien een e-mail ter
bevestiging. Hiervan dient u een afdruk mee te brengen op de dag van de beurs.
Let op: het is mogelijk dat het voorziene aantal verkoopstanden al vòòr 4
november toegewezen kan zijn! Tijdig inschrijven is de boodschap!
- het inschrijvingsgeld voor verkopers bedraagt nog steeds 5 euro voor Gezinsbondleden en 8 euro voor niet-leden. Deze kostprijs wordt contant op de dag zelf
afgerekend. Gelieve gepast geld mee te brengen.
- indien u na inschrijving om welke reden dan ook niet kan komen, gelieve ons tijdig
te waarschuwen opdat we eventueel iemand anders uw stand kunnen toewijzen.

