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Kledingbeurs Lopik 
Spelregels 

 
U kunt uw artikelen op vrijdag 21 september a.s. tussen 16.00 uur en 18.00 uur inleveren 
op De Nieuwe Wiel, maximaal 40 artikelen per lijst. Het gaat dit keer om najaars- en 
winterkleding.  
 
De artikelen moeten eigentijds, schoon en heel zijn, voorzien van één stuk schildersplakband 
met hierop: klantnummer (met rode pen), artikelnummer, prijs, maat en omschrijving  
(met blauwe pen). Artikelen die niet verkoopbaar zijn, worden geweigerd!  
 

S.v.p. geen sticker over een vlek of gebrek plakken! 
 
Gelieve niet met afgevende stift/fineliner/pen!  
 
Gelieve niet op gladde- of harige ondergrond plakken!  
(plak de sticker zichtbaar aan de binnenkant van het artikel) 
 

Voorbeeld:   
         
  
 

Kledingsets kunnen aan elkaar bevestigd worden met veiligheidsspelden, op het onderste 
deel alleen het klantnummer en artikelnummer. 
 
Alle artikelen worden aangeleverd in een klapkrat met daarop uw klantnummer aan beide 
kanten op de smalle kant. 
 
U prijst uw artikelen op hele of halve euro’s. Bij de aan- en verkoop van artikelen wordt 15 % 
in rekening gebracht, deze opbrengst is voor de school. 
 

WAT U WEL EN NIET MAG INLEVEREN LEEST U OP DE ACHTERZIJDE! 
 
Ophaaltijden van de niet-verkochte spullen en uw geld: 
 
Klantnummer 1 t/m 60 : zaterdag 22 september tussen 15:30 en 16.00 uur. 
Klantnummer 60 en hoger : zaterdag 22 september tussen 16.00 en 16:30 uur.  
 
De commissie stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken van artikelen en 
hiervoor wordt geen vergoeding gegeven. 
 
SPULLEN DIE NIET OP TIJD WORDEN OPGEHAALD GAAN NAAR EEN GOED DOEL. 

(www.kleinekracht.com) 
 

Voor verdere inlichtingen kunt u contact opnemen met 
Anke Smits (06-12404248) of Wendy Brokers (553295) 

4.1        maat 74        (klantnummer 4, artikelnummer 1) 
€ 3,00   blauwe jurk 

http://www.kleinekracht.com/
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NAJAARSBEURS 

WEL NIET 

  

Winter kleding  maat 74 t/m 188 Winterkleding kleiner dan maat 74 

Zwemkleding maat 74 t/m 188 Winterkleding groter dan maat 188 

Sportkleding maat 74 t/m 188 Sportkleding kleiner dan maat 74 

Skikleding maat 74 t/m 188 Sportkleding groter dan maat 188 

Verkleedkleding maat 74 t/m 188 Verkleedkleding kleiner dan maat 74 

Regenpakken/regenjassen  Verkleedkleding groter dan maat 188 

Winterjassen Zomerkleding (alle maten) 

Spijkerjassen Korte broeken 

Body warmers Korte spijkerbroeken 

Bloezen (lange of korte mouw) Skaters 

Lange broeken  Topjes 

Lange spijkerbroeken Singlets 

Gevoerde kleding Leggings (kort/kuit) 

Meisjes korte spijkerbroekjes Dunne zomerrokjes 

Meisjes korte spijkerrokjes Dunne zomerjurken 

T-shirts Gewone sandalen 

Rokjes (geen zomer) Gewone laarzen 

Jurken  (geen zomer) Gewone schoenen 

Dunne truien Gewone gympen (Nike, All-Stars etc.) 

Dunne vesten Kinderwagens 

Longsleeves Babyschoentjes 

Dikke wintervesten Knuffels 

Dikke wintertruien Crocs, slippers, teva's 

Hoody's Zwemkleding kleiner dan maat 74 

Malliots, legging (lang) Zwemkleding groter dan maat 188 

Handschoenen, sjaals, mutsen, Riemen Gewone sokken 

Snowboots Computerspelletjes 16+ en 18+ 

Rij-/regen laarzen  

Sport-, water-, voetbalschoenen  

Sport-/zwemartikelen  

Riemen  

Skeelers/rolschaatsen/schaatsen  

Badspullen  

Boxen  

(Camping)bedjes  

Boeken, Spelletjes, Puzzels  

Wave/skateboard  

Cd's/DVD's/CD-ROM's/ computerspellen  

Kinderfietsen/skelters/tractors  

(buiten)speelgoed/knutselspullen  

Buggy's  

Accessoires t.b.v. baby/kinderkamer  

Dekbedovertrekken  

Fietsstoeltjes (windschermen)  

Autostoeltjes (incl. Maxi Cosi's)  

  


