Er beland nog steeds teveel draagbare kleding in de kledingcontainers, dat is
spijtig en daar willen we graag verandering in brengen.
Daarom onze extra service:

WEG = WEG
In plaats van langs de kledingcontainer te lopen, breng je gewoon alles bij
ons binnen.
Zowel gedragen kledij als miskoopjes, kleren die te groot of te klein
zijn, merkkleding, dure of goedkope spullen, ...
Dames-, heren-, kinder-, en babykleding, maar ook handtassen, schoenen,
accessoires, babyspullen, ... zijn welkom.
Je hoeft niets op te schrijven of uit te sorteren.
Wij maken de selectie, de verkoopbare kleding komt in de winkel, de
prijzen bepalen wij en 40% hiervan is voor jou als ze verkocht zijn. Spullen
die niet in aanmerking komen voor verkoop, bezorgen we aan het goede
doel. WEG = WEG dus !
Ons goede doel is CAW-kempen, zij verdelen nog draagbare kleding onder
mensen in België die het financieel minder goed hebben. De overige
spullen bezorgen wij aan Moeskops textielrecycling. Zij exporteren deze
naar hulpbehoevende landen.
De artikelen die je aanbiedt voor verkoop, kan je binnenbrengen tijdens de
openingsuren:

Wampenberg 4, 2370 Arendonk
woensdag en donderdag: 13.00u – 17.30u
vrijdag: 9.30u – 12.00u / 13.00u – 17.30u
zaterdag: 9.30u – 12.00u / 13.00u – 16.30u
Nog vragen ?
Neem contact op via email grietthings@gmail.com of 0499/27.83.93
Neem ook een kijkje op onze facebookpagina

Algemene voorwaarden
WEG = WEG
* Je mag al jouw spullen binnenbrengen tijdens de openingsuren. Zowel
gedragen kledij als miskoopjes, kleren die te groot of te klein
zijn, merkkleding, dure of goedkope spullen, ...
Dames-, heren-, kinder- en babykleding, maar ook handtassen, schoenen,
accessoires, babyspullen, ... zijn welkom. Kortom alles wat je anders naar
de kledingcontainer zou brengen.
* Je hoeft niets op te schrijven of uit te sorteren, wij maken de selectie.
De verkoopbare kleding komt in de winkel. De prijzen bepalen wij en 40%
hiervan is voor jou als ze verkocht zijn. Spullen die niet in
aanmerking komen voor verkoop, bezorgen we aan het goede doel.
WEG = WEG dus !
* Wij noteren de nog verkoopbare kleding zorgvuldig op een verkoopfiche.
U hoeft hiervoor verder niets te doen.
* Zomerspullen worden opgeruimd vanaf september. Winterspullen ruimen
we op vanaf maart. We zorgen ervoor dat de kleding in het juiste
seizoen in de winkel hangt.
Wij stockeren de goederen in goede en hygiënische omstandigheden.
In bewaring geven gebeurd op risico van de verkoper. Wij zijn niet
aansprakelijk voor eventuele diefstal of beschadiging van de goederen.
* De artikelen die in aanmerking komen voor verkoop, worden door ons
kosteloos aangeboden.
Na verkoop van je artikelen, ontvang je 40% van de door ons bepaalde
verkoopprijs.
* Afhankelijk van de verkoop bekijken wij hoe lang jouw spullen kunnen
blijven. Na verloop van tijd bezorgen we ook deze spullen aan ons goede
doel. Alles wat nog verkocht is, wordt netjes afgerekend.
* Inleveren van de goederen houdt in dat men akkoord gaat met onze
algemene voorwaarden.

