Algemene Voorwaarden

Tweedehandsbeurs
§ 01. De organisator van deze beurs is de Gezinsbond afdeling Merelbeke.
§ 02. Enkel kinderkleding, speelgoed, kinderboeken, baby- en kinderuitzet en kinderfietsen
worden te koop aangeboden voor een prijs die door de verkoper bepaald wordt. De
Gezinsbond zelf verkoopt geen artikelen.
§ 03. De bedoeling van de tweedehandsbeurs bestaat erin om gezinnen de gelegenheid te
geven voorwerpen die nog in goede staat en normaal functionerend zijn, te kopen van
andere gezinnen. Wat betreft media-artikelen voor kinderen is het ten strengste
verboden volgende producten te koop aan te bieden: kopieën of vervalsingen; materiaal
dat op enigerlei manier schade kan berokkenen of indruist tegen de wellevendheid en
goede zeden. Bij overtredingen dienaangaande worden de bezwarende producten door
de inrichters in bewaring genomen en worden betrokken diensten verwittigd en ter
plaatse gevraagd.
§ 04. Enkel gezinnen (privé-personen) worden toegelaten als standhouder op de
tweedehandsbeurs. Inschrijvingen van firma’s, bedrijven, zelfstandigen, groeperingen,
organisaties, … zullen niet aanvaard worden (ook niet als die zich inschrijven met een
lidnummer van de Gezinsbond).
§ 05. Inschrijvingen kunnen enkel via het inschrijvingsformulier op de website
http://www.gezinsbond-merelbeke.be/inschrijven_activiteit vanaf de vooraf
bekendgemaakte inschrijvingsdatum.
§ 06. De inschrijving is pas definitief na het betalen van het inschrijvingsbedrag, dit kan door
overschrijving op het rekeningnummer BE73 9799 6299 2460 van Gezinsbond
Merelbeke met de vermelding ‘2de handsbeurs’, Nr, naam en adres van de deelnemer
indien dit ongelijk is aan de rekeninghouder, lidnummer Gezinsbond (indien van
toepassing) en dit binnen de vijf dagen na reservatie.
Uitsluitend de inschrijvingen die gereserveerd en tijdig bevestigd (=betaald)
zijn worden toegekend en dit in volgorde van de ontvangst van je bevestiging. (om
organisatorische redenen zijn geen voorkeursplaatsen mogelijk).
§ 07. De inschrijvers krijgen een bevestigingsmail als de inschrijving en betaling verwerkt
zijn.
§ 08. Door het betalen van de huur gaat de verkoper akkoord met deze Algemene
Verkoopvoorwaarden.
§ 09. Indien een standhouder inschrijft als lid, dient een geldig lidnummer ook doorgegeven
te worden. Een deelnemend lid dient zelf ook aanwezig te zijn op de beurs en kan zich
niet door een niet-lid laten vervangen. In dit geval zal de toeslag voor niet-leden
aangerekend worden. (Een lidnummer is verbonden aan een gezin die een geldig
lidmaatschap heeft EN die op hetzelfde adres wonen). Een inschrijver/verantwoordelijke
standhouder is meerderjarig.
§ 10. Omwille van eerdere pogingen tot fraude met lidmaatschappen en andere adressen, zijn
we genoodzaakt om nog strenger toe te zien op de inschrijvingen en aanwezigen. De
inschrijver/verantwoordelijke zal bij inschrijving ook bijkomend het kaartnummer van
eigen elektronische identiteitskaart (e-ID) noteren. Bij aanmelding aan het begin van de
beurs, kan bij twijfelgevallen, de e-ID via een kaartlezer gecontroleerd worden en zo
ook het adres van de e-ID en lidkaart gecontroleerd worden. Indien dan toch een
poging tot fraude wordt vastgesteld, zal deze persoon niet toegelaten worden tot de
tweedehandsbeurs en ook in de toekomst niet meer kunnen deelnemen. Het
inschrijvingsgeld is niet terug betaalbaar, wegens laattijdige annulatie (zie § 12). De
waarborgen worden wel terugbetaald.
§ 11. Bij de inschrijving zullen, naast de inschrijver/verantwoordelijke van de stand, nog 3
personen kunnen geregistreerd worden als medewerker (= iedere persoon die meehelpt
of aanwezig is op uw stand). Iedere deelnemer zal, bij aankomst in de zaal, de badges
(minimum 1, maximum 4) krijgen waarop de naam (= geregistreerd bij inschrijving) en
standnummer is vermeld. Voor deze badges zal een waarborg van € 5,00 per badge
samen met de deelnameprijs betaald worden via overschrijving. Aan het einde van de
beurs (= vanaf sluitingstijd voor het publiek) kunnen alle badges terug omgewisseld
worden voor de € 5,00 waarborg per badge (= in contanten, niet via overschrijving).
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Deze waarborg zal niet terugbetaald worden aan de deelnemers die hun stand niet
hebben opgeruimd en/of plakband niet verwijderd van de grond en/of die vroegtijdig
vertrekken en/of zich niet houden aan de voorwaarden en/of op beslissing van de
bestuursleden. De badge wordt door de standhouders constant (= van aankomst tot
vertrek) zichtbaar gedragen. Ook tijdens het opstellen van de stand en uitladen van de
wagen, dient een geregistreerde badge gedragen te worden. Ook de personen die
tijdens de beurs niet aanwezig blijven. Zonder badge komt men er niet in tussen 07u00
en 9u00.
Annulatie van de huur kan tot 5 dagen voor de beursdatum. Het huurgeld wordt in dat
geval terugbetaald. De annulatie op minder dan deze 5 dagen, wordt niet terugbetaald
omdat er op deze korte termijn geen nieuwe huurder kan gevonden worden.
Uitzondering hierop is de annulatie door ziekte, mits voorlegging van een doktersattest.
De verkoper wordt geacht de aanwijzingen van de organisator (Gezinsbond Afdeling
Merelbeke) te respecteren (plaats in de zaal, vrijhouden van de doorgangen, geen
spullen voor de tafels).
De standen zijn 3 lopende meter breed. Deze standen zijn +/- 2m diep en elk voorzien
van een tafel(s). De afmetingen van de tafelruimte is +/- 2m20 x 0m75 of 2m40 x
0m80 of gelijkaardig. Standhouders kunnen eventueel zelf ook kledingrekken
meebrengen doch dit alles moet binnen de toegekende oppervlakte blijven!
De standhouder kan er ook voor kiezen om geen tafelruimte beschikbaar te hebben en
zelf een tafel of kledingrekken mee te brengen, doch dit alles moet binnen de
toegekende oppervlakte blijven!
Speelgoed kan onder de tafel worden geplaatst.
In de zaal mag niet gerookt worden.
De verkoper kan zijn stand klaarzetten vanaf 07u00. Hij moet ten laatste om 08u30 zijn
artikelen binnen hebben om de stand verder op te stellen.
De standen die om 8u30u nog niet opgesteld zijn komen automatisch vrij en ter
beschikking van de wachtlijst.
De verkoop start om 09u00 en de verkoper verbindt zich ertoe om tot 12u00 op zijn
standplaats te blijven. Bij vroegtijdig vertrek zal het niet meer toegelaten worden om
aan een toekomstige tweedehandsbeurs deel te nemen.
Standhouders kunnen gebruik maken van de parkeerplaatsen op het domein van de
school. Zij kunnen hun wagen tijdelijk kwijt direct vóór de lokalen van de
Basisschool doch dit uitsluitend voor het ontladen van hun goederen. We verzoeken
ze hun wagen verder op het domein (op de grote speelplaats aan de technische school)
te plaatsen zodra ze hiermee klaar zijn.
Zo komen deze parkeerplaatsen vrij voor andere standhouders en nadien voor de
bezoekers aan de beurs. Belangrijk, want het zijn deze bezoekers die jullie goederen
komen kopen! Laten we ze dus de nodige parkeerruimte laten.
Het is mogelijk dat we een fotoreportage over de tweedehandsbeurs maken en die
vervolgens op de website van Gezinsbond Merelbeke publiceren.
Er wordt niets achter gelaten bij het opruimen: lege dozen, papier, karton, nietverkochte goederen, … Alles dient terug meegenomen te worden. Ook dient het
plakband (om de standplaatsen aan te duiden) van de grond verwijderd te worden. Zie
ook § 11. De zalen die gebruikt worden voor deze beurs, zijn de refter en lokalen van
de lagere school. De school moet er op de volgende schooldag ‘s morgens leerlingen
kunnen ontvangen.
De verkoper moet zelf voor wisselgeld zorgen en eventueel zelf verpakkingsmateriaal
(vb. plasticzakken) ter beschikking hebben om de verkochte goederen mee te geven.
De toegang voor kopers is gratis.
De koper is er zich van bewust dat het gaat om tweedehandsvoorwerpen, zodat
hiervoor niet de kwaliteit noch de garantie van fabrieksnieuwe artikelen kan of mag
verwacht worden. De Gezinsbond neemt geen enkele verantwoordelijkheid ten aanzien
van de kwaliteit ervan. In geval van klachten van de koper, zal de inrichter deze naar
de verkoper doorverwijzen.
De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het onrechtmatige
verdwijnen of beschadigen van de uitgestalde goederen door derden.
Alle onvoorziene omstandigheden worden met het bestuur besproken.

Alvast een goede verkoop gewenst!

