
ALGEMENE VOORWAARDEN 
1.  Gezinsbond Lede aanvaardt de tweedehandsartikelen te koop te stellen tegen de aangegeven prijs 

en voor rekening van het gezin in het kader van een tweedehandsbeurs. De verkopers verkopen 

niet zelf en moeten ook niet aanwezig zijn tijdens de beurs. Een grote tafel is ter beschikking, 

ernaast kan een  rekje geplaatst worden en grote stukken kunnen op het podium. 

De beurs heeft plaats in de polyvalente zaal “De Bron”, Kerkevijverstraat 19 A te Lede. 
2.  De verkopers schrijven zich in via de website van Gezinsbond Lede: www.gezinsbondlede.be 

Nieuwe verkopers registreren zich éénmalig. Na aanvaarding van de registratie ontvangen zij een 

e-mail met een gebruikersnaam en paswoord waarmee ze zich kunnen aanmelden. 

Opgelet: de e-mail kan beschouwd worden als spam, kijk dus ook even in de map ongewenste 

berichten/spam. 

Eens aangemeld kunt u uw persoonlijke gegevens bekijken en eventueel aanpassen, met inbegrip 

van de gebruikersnaam en het paswoord. Met de knop “Artikels” gaat u naar de artikelenlijst 

waar u de te verkopen voorwerpen kunt ingeven. Tijdens de beurs krijgt u via de knop “Verkoop” 

een overzicht van wat verkocht is. De datums vanaf en tot wanneer u uw deelname kunt 

bevestigen staan duidelijk aangegeven, eveneens het tijdstip tot wanneer de artikelenlijst kan 

bijgewerkt worden. 
3.  De prijs waartegen genoemde voorwerpen te koop worden aangeboden, bepaalt de verkoper. 

Van de verkoopprijs van de verkochte voorwerpen houden de organisatoren 10% af als 

organisatiekost. Aan leden van de Gezinsbond wordt  €4,00 standgeld aangerekend, voor niet-

leden is dit € 8,00, plus een waarborg van €10,00. Het standgeld en de waarborg zijn vooraf te 

betalen door de verkoper aan Gezinsbond Lede. Deze waarborg wordt terugbetaald bij 

effectieve deelname aan de beurs of indien men tenminste drie dagen voor de beurs  verwittigt 

dat men niet kan deelnemen.  Zo niet kan men geen aanspraak maken op terugbetaling van deze 

waarborg.  
4.  Door het te koop laten stellen van de aangeduide voorwerpen neemt Gezinsbond Lede geen 

enkele verantwoordelijkheid op ten aanzien van de kwaliteit ervan. De verkoper blijft 

verantwoordelijk. De verkoop zal geschieden onder het beding dat de voorwerpen gekocht 

worden in de staat waarin ze zich bevinden op het ogenblik van het inleveren door de verkoper en 

met de vermelding dat het om tweedehandsvoorwerpen gaat. Als dusdanig kan of mag hiervan 

niet de kwaliteit van fabrieksnieuwe voorwerpen verwacht worden.  Daarenboven moeten 

elektrische apparaten kunnen getest worden. Gekochte goederen die niet blijken te 

functioneren, kunnen gedurende één week teruggegeven worden. Wij zijn niet verantwoordelijk 

voor schade toegebracht door derden.  
5.  Om het risico op diefstal te beperken verzoeken wij om géén veiligheidsspelden, kleefband, 

kopspeldjes of nietjes te gebruiken bij het vastmaken van de etiketten. Vastnaaien of het 

gebruik van plastieken rijgdraad of trekbandjes is veel efficiënter.  Dingen die men samen 

wenst te verkopen, moeten aangeboden worden in één verpakking of aaneengebonden worden 

en krijgen slechts één etiket voor het geheel. 
 Controleer of de gegevens op het kaartje overeenstemmen met die op uw artikelenlijst 

(Tafelnummer correct???? Zelfde artikelnummer? Zelfde prijs ?) 
6.  De naam van de verkoper wordt bij de verkoop niet aan de koper meegedeeld. Gezinsbond Lede 

mag evenwel, ingeval van klachten, de koper naar de verkoper doorverwijzen. 
7. Binnenbrengen materiaal: tussen 12u30 en 13u30. Er is geen onderlinge verkoop toegelaten 

vóór 14u. (Dit om een goede eigen verkoop te waarborgen !!!) 

8. Aanvang beurs: 14u. Einde beurs om 16u3O. 

 

 



9. De voorwerpen die niet verkocht zijn, worden door de verkoper teruggehaald tussen 18u30 en 

19u. Hij/zij zal tevens in de doos van verloren voorwerpen kijken of er zich artikelen van 

zijn/haar lijst in bevinden. Niet tijdig afgehaalde voorwerpen worden aan een 

liefdadigheidsinstelling geschonken. De verkoper verklaart dat hij/zij de voorwerpen terugneemt 

in de staat waarin ze zich bevinden op het ogenblik van de terugname. 
10.  Wij vragen aan de verkopers dat zij – bij het afhalen van de niet verkochte goederen – de 

gebruikte tafel terugplaatsen op de voorziene stapelkar. Waarvoor onze oprechte dank! 
11.  Het nettobedrag van de verkochte voorwerpen wordt door Gezinsbond Lede uiterlijk vier 

weken na de beurs op de rekening van de verkoper overgeschreven. 
12.  Gezinsbond Lede kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het onrechtmatig verdwijnen of 

beschadiging door derden van de toevertrouwde voorwerpen. Gelieve ook bij aanvang te 

controleren of alle artikelen die op de lijst staan in de zaal te koop worden aangeboden en 

te melden indien sommige stukken niet aanwezig zijn. 
13. Per deelnemer kunnen maximaal 50 artikelen aangeboden worden! U ontvangt wel een paar 

etiketten meer om eventuele fouten te verbeteren. 
14. Maak het uzelf en ons niet extra moeilijk: gebruik afgeronde prijzen! 
15. Bescherming van persoonsgegevens: de gegevens die gevraagd worden bij de registratie: 

lidnummer, naam, adres, telefoonnr., e-mailadres en het bankrekeningnr. worden uitsluitend 

gebruikt om u te identificeren, u te contacteren, uw vragen te beantwoorden en de opbrengst van 

de verkoop over te schrijven. Deze gegevens worden nooit aan derden overgemaakt. 
16. Informatie over de tweedehandsbeurs staat op onze website www.gezinsbondlede.be of mail naar 

kod_lede@hotmail.com of bel naar 0479 91 20 00 (na 19u). 

Problemen met digitaal inschrijven: mail naar info@gezinsbondlede.be 

 

 

 


