GARAGEVERKOOP
Afdeling Koersel
1 juni – 2 juni 2019 van 10 tot 17 uur.

Info
1. Wat is een garageverkoop?
Een rommelmarkt bij jouw thuis! Een eenvoudige vorm van tweedehandsbeurs bij jouw thuis: in
je garage, voortuin, oprit, tentje… verkoop je zelf je eigen spullen aan de prijs die je zelf bepaalt,
zo veel of zo weinig als je wil.

2. Wie kan meedoen?
Iedereen, zowel leden als niet-leden, die in Koersel, Stal of Beringen-Mijn (grondgebied Koersel)
wonen. Al wat je niet meer gebruikt, kan je verkopen (natuurlijk binnen de grenzen van het
wettelijk toelaatbare).
Je moet je enkel op voorhand inschrijven.

3. Hoe inschrijven?
-

Je kunt inschrijven tot 23 mei 2019. Dit kan:
via onze website: koersel.gezinsbond.be. Je kan daar het inschrijvingsformulier downloaden en
doorsturen naar onze contactpersonen
via Stefan Vanzeer, Hemelstraat 6, Koersel 011 45 32 42 of stefan.vanzeer@outlook.be
via Christel Philips, Sparrenbosweg 32, Stal 011 45 22 65 of christel.philips@telenet.be
via Willy Fonteyn, Mouterijstraat 82, Koersel 011 43 71 86 of willy.fonteyn@telenet.be
Het inschrijvingsformulier moet volledig en juist worden ingevuld. Duid ook aan welke artikels je
verkoopt.
Je inschrijving is pas geldig na overschrijving van € 3,00 voor leden en € 7,00 voor niet-leden,
op rekening nr. BE75 9730 2507 6251 van Christel Philips, Sparrenbosweg 32, 3582 Koersel. In
de mededeling zet je je lidnummer (indien lid), je straat en huisnummer. Je krijgt een
bevestiging van je inschrijving. Je kiest zelf of je 1 dag of 2 dagen verkoopt, de inschrijvingsprijs
is hetzelfde.

4. Belangrijk

De deelnemers krijgen een verplicht herkenningsteken van de Gezinsbond.
Probeer nog andere mensen in je straat of buurt warm te maken om mee te doen: dat lokt meer
kopers. En zorg voor mond-aan-mond-reclame om kopers van binnen of buiten onze gemeente
aan te trekken.

5. Wil je weten wie wat verkoopt?
Lijst deelnemende verkooppunten is gratis te verkrijgen vanaf 31/05/2019:
Bij de deelnemers (op zaterdag / zondag)
Via mail aan te vragen bij onze contactpersonen:
stefan.vanzeer@outlook.be / christel.philips@telenet.be / willy.fonteyn@telenet.be
Website: www.koersel.gezinsbond.be

GARAGEVERKOOP
Afdeling Koersel
1 juni – 2 juni 2019 van 10 tot 17 uur.

Reglement
Reglement voor de deelnemers verkopers aan de garageverkoop
zaterdag 1 en zondag 2 juni 2019.
1. Wie mag deelnemen?
Zowel leden als niet-leden van de Gezinsbond wonend in Koersel mogen als verkoper
deelnemen aan de garageverkoop.
Een inschrijving is pas geldig nadat het inschrijvingsgeld is gestort of na een betaling
cash, vooraf. Inschrijven kan tot 23 mei 2019.
Prijs: bondsleden: 3 € en niet-bondsleden: 7 €.
U krijgt na de inschrijving een verplicht herkenningsteken van de Gezinsbond. Dit
plaatst u op een voor de kopers zichtbare plaats.
U mag enkel verkopen op uw privé-domein op de vooropgestelde dagen en uren.
2. Wat mag de deelnemer verkopen?
Alles wat hij kwijt wil, binnen de grenzen van het wettelijk toelaatbare.
STOCKS VAN WINKELS MOGEN NIET VERKOCHT WORDEN!
3. Opbrengst
De opbrengst van de verkoop is volledig voor de verkoper.
4. De prijs per artikel
Deze wordt door de verkoper bepaald en mag eventueel ter plaatse gewijzigd worden.
5. Diefstal of beschadiging
Bij diefstal of beschadiging van de artikelen wordt het risico uitsluitend door de
verkoper gedragen.
De Gezinsbond kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen.
6. Openingsuren
De garages zijn open voor het publiek van 10 tot 17 uur.
7. Verkooppunten
Een overzichtslijst van de verkooppunten wordt door de Gezinsbond Koersel
opgemaakt.
Lijst deelnemende verkooppunten is gratis te verkrijgen vanaf 31/05/2019:
Bij de deelnemers (op zaterdag / zondag)
Via mail aan te vragen bij onze contactpersonen:
stefan.vanzeer@outlook.be / christel.philips@telenet.be / willy.fonteyn@telenet.be
Website: www.koersel.gezinsbond.be

