Informatie voor de kledingbeurs
5 maart 2020

NIEUW: Plaats een groene stip op uw schilders tape wanneer u uw kleding niet
terug wilt.
Spelregels:
Wanneer u zich als verkoper aanmeldt ontvangt u een verkoopnummer.
U kunt dameskleding inleveren en kinderkleding vanaf maat 68.
Let op: in maart verkopen we alleen zomerkleding.
U bepaalt zelf de prijs! Zie de prijsrichtlijn op de volgende pagina.
Label uw kledingstukken. Zie volgende pagina voor instructies. Niet gelabelde kledingstukken
worden niet aangenomen;
U levert de kleding gewassen en op maat gesorteerd in een plastic zak bij ons aan. Hangers
zijn niet nodig.
Sokken en maillots worden door ons geprijsd. De opbrengst hiervan is 100% voor de kerk.
Graag per maat gesorteerd in zakken aanleveren. Tassen en zakken ontvangt u niet terug.
Deze hoeft u dus ook niet te labelen;
Zit er een vlekje op, maar is de kleding nog wel draagbaar? Graag op het label aangeven.
Verdere info:
Van de totale opbrengst van uw verkochte kleding is 50% voor de kerk en 50% voor uzelf. Wilt
u de volledige opbrengst voor de aflossing van de kerk bestemmen? Dat kan natuurlijk ook!
Het kledingbeursteam bekijkt bij het inhangen van de kleding of de kleding goed verkoopbaar
is. Kleding die niet goed verkoopbaar is wordt niet ingehangen en krijgt u retour. Goed
verkoopbare kleding:
o Is niet verwassen, kapot, uit vorm of verkleurd o Heeft geen vlekken
(tenzij vermeld op het etiket en ernaar geprijsd) o Is geschikt voor het
aankomende seizoen (zomer) o Is niet (te) gedateerd o Basisshirts zonder
print worden nauwelijks verkocht, max. 3 inleveren.

De niet-verkochte kleding schenken we aan een goed doel of verkopen we bij een volgende
markt met 100% winst. Wilt u uw niet-verkochte kleding terug? Haal deze dan vrijdagavond
6 maart 2020 op tussen 19.45 en 20.00 uur. Wij hebben het voor u gesorteerd in een zak
met uw verkoopnummer.

Instructies voor het labelen van uw kledingstukken:
Plak het schilders tape (verplicht) op een duidelijk zichtbare plaats op de kleding met de volgende
informatie:
Uw verkoopnummer. Zet een rondje om uw verkoopnummer.
Soort kledingstuk (bijv. Blauw vest)
Maat
Prijs (schrijf de prijs groot en zet een € voor het bedrag)
Eventuele gebreken (bijv. Vlekje op de mouw)

Plaats een groene stip op het schilders tape wanneer u uw kleding niet terug
wilt.
Als een etiket onverhoopt toch loslaat wordt de prijs bepaald bij de kassa. We noteren dan het
soort kledingstuk en de betaalde prijs. Als u achteraf een kledingstuk mist kunt u contact opnemen
om te vragen of het verkocht is. In dat geval kunnen we u de alsnog de helft van de door ons
bepaalde prijs uitbetalen. Hoe zorgvuldig wij ook te werk gaan, er blijkt altijd wel een kledingstuk
kwijt te raken. De activiteitencommissie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor kleding die
kwijt raakt. We kunnen u hier niet voor betalen.
Prijsinformatie
Regelmatig krijgen wij de vraag hoe duur kledingstukken geprijsd kunnen worden. Hoewel de prijs
echt naar eigen inzicht bepaald mag worden geven wij u de volgende richtlijn mee. Als
kledingstukken er echt nog mooi uitzien kunnen ze vaak goed verkocht worden voor de volgende
prijzen. U kunt lager of hoger prijzen. De ervaring leert echter dat bij al te hoge prijzen er minder van
uw kleding verkocht wordt. Bij te lage prijzen wordt de uiteindelijke opbrengst ook laag.
Let erop dat kleding die duidelijk gedragen is (maar nog goed een ronde mee kan) wat lager geprijsd
wordt.
Kinderkleding (bijv. maat 128, in z.g.a.n. staat)

Dameskleding (in z.g.a.n. staat)

Trui

€5,00

Rok

€8,00

Broek

€5,00

Jasje

€10,00

Blouse of net shirt

€5,00

Jurk

€10,00

Jurk

€6,00

Schoenen

€8,00 - €12,00

Schoenen

€8,00

Sieraden, sjaals, sokken, en maillots zijn welkom! Deze worden door ons geprijsd. De opbrengst is
100% voor de kerk.
Hebt u vragen? Mail naar kledingbeurs@gergemede.nl
Of bel Christine van der Sluijs 0318-668090. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage aan de
kledingbeurs!

DATUM kledingbeurs
5 maart 2020
9.00-11.00 uur
19.30-20.30 uur

KLEDING INLEVEREN
Maandag 2 maart 2020
19.15-20.30 uur
Woensdag 4 maart tot 9.00 uur
U kunt het in de hal van de kerk
neerzetten.

KLEDING OPHALEN
Vrijdag 6 maart 2020
19.45 uur-20.00 uur
Niet opgehaalde kleding gaat
naar een goed doel of voor
100% winst tijdens lentefair.

