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2e hands Kinderkleding (maat 74-188)- & Speelgoedbeurs op zaterdag 19 maart 

2022. Locatie: Partou KDV en BSO Camminghalaan  

 
Aanvragen verkoopnummer om zelf spullen te verkopen? 
 
Dit doe je via de site: www.beurswobbel.nl/ Dit gaat het beste via een pc/ laptop. 
Vanaf 21-2-2022  kunnen nummers via bovenstaande website worden aangevraagd. Aanvragen via 
de mail kunnen helaas niet worden gehonoreerd. Per huishouden wordt slechts 1 verkoopnummer 
uitgegeven! Als een inbrenger zich niet aan de inbrengvoorwaarden houdt, kan de inbreng worden 
geweigerd.  
 

INBRENGVOORWAARDEN  

Zie ook de informatie op de website www.beurswobbel.nl  en onze instructievideo’s op onze 

facebookpagina. Kom op de aangegeven tijd en kom bij voorkeur alleen. Kom alleen als je gezond 

bent.  

1. Waar en Wanneer: Inleveren op vrijdag 18 maart 2021, op 2 locaties.  

 

1) Vanaf nummer 300 - 399 tussen 18:30 en 19:00 

2) Vanaf nummer 400 - 499 tussen 19:00 en 19:30 

3) Vanaf nummer 900 – 999 tussen 19:30 en 20:00 

A. Artikelen die horen bij maat 74-92, begaande grond, ingang Boslaan  

B. Artikelen die horen bij maat 98-188,  1e verdieping, ingang trap naast de bibliotheek 

Camminghalaan 

Vrijwilligers (nummer 200-299) nemen hun kratten/ dozen mee als ze op vrijdagavond komen helpen.  

• Ingang Boslaan (achter het asfaltveldje): voor leeftijd 1,5 -3 jaar: maat 74 t/m 92; schoenen 
t/m maat 24; inclusief passend speelgoed, boeken, etc .   

• Boven via de trap naast de bibliotheek (kant van de parkeerplaats Camminghalaan) maat 98-
188, schoenen vanaf maat 25 en speelgoed, boeken etc. 
 

2. Wat kun je inleveren?  

• voorjaars- en zomerkinderkleding (schoon, heel en modern) maat 74 t/m 92.  

• voorjaars- en zomerkinderkleding (schoon, heel en modern)  maat 98 t/m 188.  

• Sportkleding en –schoenen (tm 42) 

• zwemkleding 

• Schoenen t/m maat 42 (zonder doos) 

• Regenlaarzen t/m maat 42 

• Skeelers of schaatsen 

• Speelgoed (m.u.v. knuffels) 

• Puzzels/ gezelschapsspellen 

• Kinderboeken  

• DVD’s/ CD’s en spellen voor WII/ playstation 

• Grote kinderartikelen: maximaal 3 stuks: 

o Kinderfietsen (t/m 26 inch) met of zonder zijwieltjes 

o Driewielers 

o Loopfietsjes 

o Stepjes/ space-scooters 

o Poppenwagens/ poppenbuggy’s 

o Garages/ winkeltjes/ poppenbedjes/ poppenkasten/ keukentjes 

o Blokkenwagens 

o Gewone buggy’s (alleen paraplu-model, overige kinderwagens zijn niet toegestaan) 

http://www.beurswobbel.nl/
http://www.beurswobbel.nl/
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o Autostoeltjes/- verhogers (zorg dat ze schoon/ gewassen zijn) 

o Fietsstoeltjes 

o Meerijdplankjes voor kinderwagens 

o Stoelverhogers 

o kleine kindermeubels zoals stoeltjes, tafeltje, bankjes, verkleedkist,  

o buitenspeelgoed zoals een kleine trampoline, een schone zandbak of een kleine 

glijbaan 

o sleetjes 

Spullen in goede staat, dus:  

• Schoon (dus geen vlekken) 

• Fris (dus niet stinken) 

• Modern (dus niet ouderwets/uit de mode) 

• Compleet (dus niets mag ontbreken, check bijv. puzzels/ spellen, tel de stukjes) 

• En heel (dus geen scheuren, gaten of defecte ritsen). 

 

3. Wat kan je NIET inleveren (let op, deze lijst is langer omdat we ivm de 1,5 meter minder 

artikelen kwijt kunnen)  

Babykleding t/m maat 68, babyartikelen, skipakken, winterjassen, snowboots, mutsen, wanten, 

ondergoed, gordijnen, videobanden, lampen, knuffels, spellen voor 16 jaar of ouder, serviesgoed (bijv. 

schoolbekers en broodtrommels), grote baby-artikelen (boxen, ledikantjes, kinderwagens), katoenen 

luiers, positiekleding, handdoeken/ badcapes. 

Kortom:  

• Geen spullen op de uitzonderingslijst hierboven. 

• Geen stickers /speldjes op kleding, maar kaartjes die worden bevestigd met een touwtje/ 

lintje. 

• Vrijwilligers van de beurs behouden het recht om artikelen af te keuren en niet ter verkoop aan 

te bieden.  

 

4. Hoe in te leveren? Let op 2 manieren! 

 

1. Wil je na afloop dat wat niet verkocht is weer mee naar huis nemen? Dan lever je alle artikelen 

in een vouwkrat in:  

• Maximaal 2 kratten per verkoper (vrijwilligers mogen 3 kratten inleveren) 

• Bovenop de handvatten het verkoopnummer duidelijk leesbaar vermelden. 

• Kinderkleding maat 74-92 en speelgoed/boeken 1,5- 3 jaar bij elkaar. En kinderkleding maat 

98-188 en speelgoed/boeken 3+ bij elkaar in een krat. Dit i.v.m. inleveren en verkoop op de 

verschillende verdiepingen. (Mochten daardoor kratten halfvol zitten, is het toegestaan een 3e 

krat in te leveren).  

• Kleding op maat in de vouwkratten (grote maten onderop, kleine maten bovenop) 

Welke vouwkratten mag je gebruiken? 

• Normale vouwkratten die je ook bij supermarkten kunt kopen/ verkrijgen 

• Inhoud: 32 liter en maximaal 30 kg 

• Afmeting 49 x 36 x 24.5 cm 

• Grotere vouwkratten of vouwkratten die uit elkaar vallen worden NIET ingenomen 
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2. Wil je alle kleding en speelgoed wat overblijft DONEREN voor het goede doel en GEEN 

spullen meer komen ophalen? Dan mag je alle artikelen aanleveren in kartonnen dozen en 

krijg je een nummer tussen de 900-999:  

 

• Maximaal 2 dozen  per verkoper (formaat krat, zie hierboven) 

• Noteer bovenop de doos duidelijk het verkoopnummer  

• Kinderkleding maat 74-92 en speelgoed/boeken 1,5- 3 jaar bij elkaar. En kinderkleding maat 

98-188 en speelgoed/boeken 3+ bij elkaar in een doos. Dit i.v.m. inleveren en verkoop op de 

verschillende verdiepingen. (Mochten daardoor dozen halfvol zitten, is het toegestaan een 3e 

doos in te leveren).  

• Kleding op maat in de dozen (grote maten onderop, kleine maten bovenop) 

• Wat overblijft gaat automatisch naar het goede doel. Je komt alleen inbrengen maar op 

zaterdag kom je niets meer ophalen. Jouw opbrengst wordt automatisch binnen 2 weken na 

de beurs overgemaakt én onze goede doelen zijn blij met jouw overgebleven kleding en 

speelgoed. 

• Een doos wordt dus alleen toegelaten als je niks terug wilt na de beurs. 

 

5. Spullen labelen met kaartje met verkoopinformatie (prijzen alleen in hele euro’s!) 

 

• Kleding voorzien van een kaartje, goed vastgemaakt in de kraag of knoopsgat. Geen nietjes of 

speldjes. En geen stickers op kleding, deze laten los! Doe je dit wel, dan kan de inbreng 

worden geweigerd. Op speelgoed /grote artikelen is een sticker wel toegestaan. 

• Op het kaartje het verkoopnummer in rood, en de maat en de prijs in zwart/blauw, ook als de 

maat op de kleding zelf staat. 

• Zorg voor ‘Nederlandse maten’. Staat er bijv 4-6 jaar in het kledingstuk, bedenk dan wat de 

gangbare maat in Nederland zou zijn.  

• Alleen HELE euro’s worden gehanteerd, dus afgeronde prijzen (0,50 is dus NIET toegestaan)  

• Wanneer jouw spullen die niet verkocht zijn naar het goede doel mogen, zet dan op je label 

een groene, goed zichtbare, stip.  

• Kaartjes kun je knippen uit kartonnen verpakkingen bijvoorbeeld van rijst of koekjes; maak 

daar een gaatje in voor een touwtje en noteer in de juiste kleur de gegevens zoals hierboven 

vermeld staat. 

• Je dient zelf een prijs per artikel te bedenken. Beursprijzen liggen voor kleding vaak tussen de 

1 en de 5 euro. Voor een mooie jas of net skipak kan meer gevraagd worden en voor een 

simpel shirtje is 1 euro vaak al meer dan genoeg.  

• Van de opbrengst wordt 25% ingehouden om de kosten van de organisatie van de beurs te 

dekken en om nieuw speelgoed te kunnen kopen voor Speel-o-theek Wobbel. 

Artikelen met kaartjes die niet volgens deze voorwaarden zijn ingevuld, of stickers op kleding worden 

NIET uitgestald. 

6. Eigen risico 

Inbrengen is voor eigen risico en spullen zijn niet verzekerd. Wobbel is niet aansprakelijk voor 

zoekgeraakte of beschadigde artikelen. Niet opgehaalde kratten worden aan het eind van de dag 

aan het goede doel meegegeven; er is geen ruimte om ze te bewaren. 

 

7. Vervoer 

Kom bij voorkeur op de fiets. Parkeren kan bij de parkeerplaats voor de bibliotheek aan de kant van 

de Camminghalaan. Het inbrengen gebeurt bij 2 verschillende ingangen. Maat 74-92 lever je aan op  

de begaande grond aan de kant van de Boslaan. Maat 98-188 op de 1e verdieping bovenaan de trap 

naast de ingang van de bibliotheek. Vrijwilligers zullen tussen parkeerplaats en ingang aanwezig zijn 

met een aantal steekkarretjes. Om overlast voor omwonenden te voorkomen, willen wij je vragen om 

de auto NIET voor of op het gras van de Boslaan neer te zetten, ook niet om te laden/ lossen.  
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8. Corona-maatregelen tijdens het shoppen:  

 

• Kom alleen als je gezond bent (zoals het RIVM voorschrijft) 

• Volg aanwijzingen van vrijwilligers ten alle tijden op;  

• Houd je aan de looproute die tijdens de beurs is aangegeven, het is éénrichtingsverkeer, dus je 

kunt niet terug om alsnog iets te zoeken;  

• Er kan alleen GEPIND worden (contant geld is niet toegestaan) ;  

 

9. Kopen op de beurs zaterdag 25 september 

Zaterdag 19 maart werken we tijdens de beurs we met 2 tijdsloten. Wanneer je zelf kleding inbrengt 

mag je komen op het eerste tijdslot van 8:30-9:00. Bij het inleveren de kratten of dozen krijg je een 

bewijs mee, wat je toegang geeft tot dit eerste tijdslot, neem dit dus mee op zaterdag.  

Vanaf 9:00-12:30 is de beurs toegankelijk voor iedereen (met een maximum in de ruimtes).  

10.  Ophalen 

Zaterdag 19 maart 2022  (let op: kom ook echt op het tijdstip dat bij jouw nummer hoort!)  

1) Vanaf nummer 300 - 399 tussen 16.30 en 17:00 

2) Vanaf nummer 400 - 499 tussen 17.00 -17:30 

3) Vanaf nummer 200 - 299 tussen 17.30 en 18.00 

4) Vanaf nummer 900 wanneer je aangeeft alles te doneren en aan te leveren in dozen, dus 

deze goederen worden gedoneerd en kunnen niet worden opgehaald 

Heb je een groot artikel ingebracht: check bij het ophalen of dit is verkocht. Grote artikelen die niet 

verkocht zijn, kunnen ivm ruimtegebrek vaak niet bij de desbetreffende kratten staan. 

Niet opgehaalde kratten worden aan het eind van de dag aan het goede doel meegegeven; er is geen 

ruimte om ze te bewaren. 

11. Uitbetalen 

Op de beurs kan alleen gepind worden. Uitbetaling zal dan ook via het opgegeven rekeningnummer 

gaan (binnen 14 werkdagen na de beurs heb je jouw opbrengst op je rekening).  

12. Goede doelen  

Naast uiteraard Stichting Speel-o-theek  Wobbel, steunt de Wobbelbeurs  altijd 1 of meerdere goede 

doelen. Een van de doelen waar we al langere tijd mee samenwerken is ‘Stichting Vrienden van 

Roemenië’. Spullen die overblijven of die gedoneerd worden op zaterdag 19 maart aan het eind van 

de middag aan deze stichting meegegeven waar ze alsnog op een goede manier terecht komen. Het 

is ook mogelijk om zonder/naast deelname aan de beurs direct spullen achter te laten voor deze 

stichting. Deze graag zaterdag 19 maart tussen 16:30 en 17:00 af leveren bij ingang Boslaan achter 

het asfaltveldje.  https://vriendenvanroemenie.nl 

Wanneer we ook dichter bij huis kunnen steunen, bijv voor de evacués uit Afghanistan die 

opgevangen worden in onze regio, kijken we ook of we daaraan een bijdrage kunnen leveren.  

Alvast bedankt voor jouw inbreng en bijdrage! 

 

 

 

https://vriendenvanroemenie.nl/

