SPELREGELS SPORTKLEDINGBEURS ATLETICO’73

Inname:
5 februari 2018 - 4 maart 2018
Verkoop:
Zaterdag 17 maart van 09.00-12.00 uur
Ophalen geld: Zaterdag 24 maart van 10.00-11.00 uur

Algemeen











Ingebrachte kleding moet heel, schoon en eigentijds zijn. Het is dus belangrijk dat je de kleding goed
controleert. Bij twijfel nemen we de kleding niet in of kunnen we besluiten het niet voor de verkoop aan te
bieden.
80% van de opbrengst van de verkochte kleding is voor jou, 20% is voor Atletico’73.
Als je de hele opbrengst van je kleding aan Atletico’73 wilt schenken, kun je dit aangeven op het
inschrijfformulier.
Inschrijfformulieren liggen in de kantine of zijn te downloaden via de website.
Vul het inschrijfformulier volledig in. Vraagprijs is incl. 20% voor Atletico!
Je kunt je artikelen in een gesloten (plastic) tas of doos, voorzien van een volledig ingevuld inschrijfformulier,
in de bestuurskamer (laten) neerleggen.
Nadat je de artikelen hebt ingebracht zullen deze worden gecontroleerd en voorzien van een label. Je krijgt
een email met daarin jouw verkoopnummer. Neem dit verkoopnummer mee als je de opbrengst en/of
kleding weer op komt halen.
We doen als vrijwilligers ons best om zorgvuldig met de ingebrachte kleding om te gaan, helaas kunnen we
geen verantwoordelijkheid nemen voor zoekgeraakte kleding, of kleding waar de prijssticker vanaf is
gevallen.

Wat kun je aanbieden?


Sportkleding, - schoenen en accessoires. Dit hoeft niet perse met atletiek te maken te hebben.

Tweedelige kleding & schoenen?


Bind tweedelige kleding of schoenen aan elkaar. Bij voorkeur niet met tape.

Kleding terug?


Kleding die niet wordt verkocht, kun je op 24 maart ophalen samen met de eventuele opbrengst. Heb je
aangegeven de kleding niet terug te willen, dan gaat het na afloop naar het goede doel.

Betaling opbrengst


Zaterdagmorgen 24 maart tussen 10.00 en 11.00 uur kun je in de bestuurskamer de envelop met jouw
opbrengst komen ophalen. Ook kun je dan de niet verkochte kleding die je retour wilt weer meenemen.
Geld/kleding dat uiterlijk 31 maart 2018 niet is opgehaald gaat naar Atletico’73/goede doel.

