
Tweedehandsbeurs Binkom Huisreglement 

Inschrijving: 

Enkel via onze website: www.gezinsbondbinkom.be 

Uw inschrijving is pas definitief na betaling. 

Rekeningnummer van de Gezinsbond Binkom : BE29 7340 3630 2964.  

LET OP!!! Geen annulatie mogelijk. Indien u toch niet komt, kunnen wij uw 

inschrijvingsgeld NIET terugstorten.  

Toelichtingen: 

Huurprijzen:  

 6 € per tafel voor leden - 10 € voor niet-leden,  

 3 € per meegebracht rek, 

 3 € voor alleen grote stukken (boven).  

Tafels zijn min.120/80cm. Max. 2 tafels per persoon. 

Zorg ervoor dat elk meegebracht kledingrek max. 1 m lang en 35 cm breed is. Omdat 

we meer mensen de kans willen geven op de beurs, zullen we deze regel  strikt 

toepassen: kledingrekken van meer dan 1 m zullen geweigerd worden. 

Plaats grotere stukken ( dwz alles wat niet op de tafels past) boven, zodat de 

bezoekers vlot kunnen circuleren tussen de tafels. Boven wordt immers een aparte 

ruimte voorzien voor grote stukken , waar doorlopend toezicht is door iemand van het 

bestuur. Als je beneden een tafel huurt, hoef je daarvoor niets ( bij) te betalen! 

Draag voortdurend gedurende de hele beurs het etiket met het nummer van jouw/jullie 

stand op een duidelijk zichtbare plaats. Zo kan je snel geïdentificeerd worden als 

iemand de eigenaar(s) zoekt van grotere stukken die boven staan. Zo voorkomen we ook 

misverstanden bij het terugophalen van resterende grote stukken op het einde van de 

beurs. 

Laat ( kleine) kinderen niet zonder toezicht rondlopen: op de trap en bovenverdieping. 

Anders kan dit tot gevaarlijke situaties leiden. 

Help ons het overzicht te bewaren en respecteer daarom het beginuur van 14u. ( als 

bezoeker). 

Om uw koopwaren uit te stallen kan u terecht vanaf 13u. 

http://www.gezinsbondbinkom.be/


Passeer altijd eerst langs inschrijvingen om u aan te melden en uw tafelnummer op te 

halen. 

Consumpties en versnaperingen zijn ter plaatse te verkrijgen aan democratische prijzen. 

Dank voor de medewerking en een succesvolle beurs gewenst !!! 

Meer info:  

0474/64.62.59 (Patricia) of via e-mail: gezinsbond.binkom@gmail.com 

 

mailto:gezinsbond.binkom@hotmail.com

