
Kinderkleding en speelgoed verkopen, hoe doe je dat? 

1) Stickervellen ophalen of aanvragen 

 

Om te verkopen heb je prijsstickers nodig met je eigen nummer. Hoe kom je hier aan? 
 
Je komt langs bij de speelotheek of je vraagt ze online aan. Onder het kopje ‘verkopen’ op de website 
vind je een button om stickervellen aan te vragen. Stickervellen kosten € 2,00 voor 2 stickervellen (66 
stickers). Vraag je ze online aan en wil je ze thuis ontvangen? Dan vragen we ook nog € 2,00 aan 
verzendkosten. Je kunt de stickervellen ook ophalen bij de speelotheek op woensdag tussen 09.00-
11.00 en zaterdag tussen 10.00-12.00. Je betaalt niets bij het aanvragen of ophalen: het bedrag wordt 
achteraf verrekend met je opbrengsten. Mocht je niets hebben ingeleverd of verkocht, dan ontvang je 
achteraf een betaalverzoek. 
 

2) Beursposter ophangen / delen 

 
 
Maak reclame voor onze beurs 

 Hoe meer kopers, des te groter ook jouw opbrengst.  

 Hang de poster op voor je eigen raam of bij een school, supermarkt of kinderdagverblijf.  

 Like en deel onze facebookpagina.  

 Mail onze beursposter naar vrienden en kennissen. 

 

https://www.facebook.com/pg/beursbavel/posts/?ref=page_internal


 

3) Kinderkleding uitzoeken 

 
 

 
Neem de tijd om de kleding die je wilt verkopen goed uit te zoeken. Waar moet je op letten? 

 Je mag maximaal 40 stuks kleding inleveren. 

 Je mag alleen lente- en zomer (voorjaarsbeurs) of herfst- en winterkleding (najaarsbeurs) inleveren. 

 Je mag alleen kinderkleding inleveren: maat 86 t/m 176. 

 Kleding moet schoon zijn: geen vlekken of (dieren)haren. 

 Kleding moet heel zijn: geen kapotte ritsen, gaten, ontbrekende knopen enz. 

 Kleding moet van goede kwaliteit zijn: niet afgewassen, uitgelubberd, verkleurd enz. 

 Kleding moet modieus zijn. Sommige broeken bijvoorbeeld worden nu écht niet meer gedragen (en 
dus uiteindelijk ook niet verkocht). 

 Regenlaarzen: alleen maat 20 t/m 36, in zeer goede staat. 

NIET: schoenen, mutsen, sjaals, sokken, maillots, ondergoed en pyjama's. 
 
De beurscommissie behoudt zich het recht voor om spullen niet in te nemen, op te hangen of neer te 
zetten. 

4) Kinderkleding prijzen 

 
 
 



Ieder kledingstuk krijgt een prijssticker. Hoe doe je dat? 

 Vul de prijsstickers altijd helemaal in. Dit is voor ons makkelijk bij het loslaten en het zoekraken van 
stickers. 

 J/M/U  betekent jongen  / meisje  / unisex. 

 Prijs NIET onder de € 1,50  en alleen hele en halve euro's gebruiken. 

 Bij verkoop ontvang je 70% van de verkoopprijs, 30% is voor de speelotheek. 

 Houd bij het prijzen rekening met de ouderdom, draagbaarheid en staat van de kleding. Voor 
adviesprijzen kijk je hieronder in het schema. 
 

 

5) 2-delige of meerdelige setjes 

 

Hoe prijs je meerdelige setjes? 

 Een kledingsetje (bijvoorbeeld een rokje met shirtje) tellen wij als 1 artikel, maar alleen als het ook 
heel duidelijk bij elkaar hoort. 

 Speelgoed en kleding dat uit meerdere (losse) onderdelen bestaat krijgt maar één prijssticker met het 
bedrag.  

 De overige onderdelen krijgen ook een prijssticker, maar dan zonder het bedrag. 

 Op iedere prijssticker vermeld je uit hoeveel delen het setje bestaat. 



 Plak de prijssticker met het bedrag op het grootste, belangrijkste en/of meest logische onderdeel. 

 Vergeet niet ALLE stickers helemaal in te vullen (alleen 3-delig is dus niet genoeg). 

 Eventueel met een veiligheidspeld ervoor zorgen dat de stickers er niet afvallen (de streepjescode 
moet nog te scannen zijn).  

6) Stickers in kleding plakken 

 

Waar moet je de stickers plakken? 

 Plak de stickers in de kraag of boord van een shirt, of net onder de boord van een rok of broek. 

 Gebruik GEEN schilderstape onder de stickers in kleding. 

 Zorg dat de stickers goed vastzitten. Gebruik indien nodig een sluitspeldje of extra plakband over de 
sticker heen. De streepjescode moet wel te scannen blijven. 

7) Speelgoed uitzoeken 

 

Zoek speelgoed zorgvuldig uit. Waar moet je op letten? 

 Je mag maximaal 66 stuks speelgoed inleveren, of zoveel als er stickers overblijven na het prijzen van 
je kleding. 

 Speelgoed moet compleet en in goede staat zijn. 

 Speelgoed moet schoon zijn: geen vuil, haren, pen/stift/verf. 

 Schoon en aantrekkelijk verpakt speelgoed verkoopt beter. Gebruik bij kleine onderdelen bijvoorbeeld 
doorzichtig inpakfolie of doorzichtige kleine zakjes. 

 Wil je elektronisch speelgoed, cd's, dvd's en/of computerspelletjes inleveren? Zorg ervoor dat onze 
kopers niet teleurgesteld raken en lever dus alleen werkende en onbeschadigde artikelen in. Wij 



nemen als beurs geen verantwoording voor het functioneren ervan. Maar geven de kopers uw 
contactgegevens indien er klachten binnen komen. 

 

NIET: babyspeelgoed (rammelaars, bijtringen enz.), knuffels, stoffen poppen, videobanden en 
GRATIS verkregen speelgoed (bijvoorbeeld speeltjes van McDonalds). 
 
NIET: overige babyartikelen, meubilair, dekbedden, slaapzakken, campingbedjes, autostoeltjes, 
MaxiCosi's en (dubbele) kinderwagens.   

 
De beurscommissie behoudt zich het recht voor om spullen niet in toenemen, op te hangen of neer te 
zetten. 

8) Speelgoed prijzen 

 
 
Het speelgoed krijgt een prijssticker, hoe doe je dat? 

 Vul de sticker volledig in. Dit is voor ons makkelijk bij het loslaten en het zoekraken van stickers. 

 Prijs NIET onder de € 1,50  en alleen hele en halve euro's gebruiken.  

 Speelgoed bundelen is toegestaan (bijvoorbeeld setjes van meerdere boeken).  

 Bij verkoop ontvang je 70% van de verkoopprijs, 30% is voor de speelotheek. 

9) Stickers plakken op speelgoed 

 
 
 
 
 



Hoe moet je de stickers plakken? 

 Zorg ervoor dat de stickers goed plakken. Schilderstape gebruiken is niet meer nodig! 

 Als de sticker niet goed plakt, gebruik dan eventueel doorzichtig plakband over de sticker heen. Zorg 
dat de streepjescode nog te scannen is. 

10) Goede doel - rode stip 

 
 
Niet verkochte spullen schenken aan het goede doel? 

 Als je vooraf al weet dat (een aantal van) je niet-verkochte items naar het goede doel mogen, dan kun 
je deze spullen markeren met een rode stip op de prijssticker.  

 Ook na afloop van de beurs kun je nog besluiten om items aan het goede doel te doneren.  

 Welk goed doel dat is? Vraag dit gerust aan één van onze vrijwilligers.  

 

11) Het inleveren 

 
 
Wanneer kun je alles inleveren?  
  
Kijk voor de inlevertijden op de website onder het kopje ‘verkopen’. Inleveren kan op twee manieren: 
via de ‘gewone’ balie of de snelbalie. Lees hieronder wat dit inhoudt. 
 
Snelbalie 

 Kleding in vuilniszakken en speelgoed in stapelbare dozen aanleveren. Graag je verkoopnummer op 
de zak / doos aangeven. 

 Je krijgt van ons een inleverbewijs. We controleren op een later moment de ingeleverde spullen. 



 Als je meer dan 10 artikelen inlevert die wij moeten afkeuren, is het mogelijk dat je al je spullen retour 
krijgt. Neem daarom de tijd om je spullen goed uit te zoeken.  
 
Gewone balie 

 Wij controleren je spullen waar je bij staat, zodat je weet waarom bepaalde artikelen worden 
afgekeurd. De afgekeurde items kun je mee terug naar huis nemen of doneren aan het goede doel. 

 Je krijgt van ons een inleverbewijs.  

 Houd bij het inleveren aan de gewone balie rekening met een langere wachttijd.  

12) De verkoop 

 
 

 Voor de beurs zorgen we met een team van vrijwilligers dat je kleding gerangschikt op maat en soort 
wordt opgehangen en dat je speelgoed neergezet wordt. . 

 Tijdens de beurs passen we goed op uw ingeleverde spullen. Er vinden controles plaats en we zorgen 
ervoor dat alle verkopen nauwkeurig worden ingevoerd in de computer. 

 De speelotheek en de beurscommissie zijn NIET aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of verlies 
van je ingeleverde spullen. 

 Je bent natuurlijk zelf ook van harte welkom om te komen shoppen! 

 

13) De uitbetaling (en ophalen niet-verkochte spullen) 

 Op vertoon van je inleverbewijs kun je jouw opbrengsten en je niet-verkochte items ophalen. Tijd: 
16.00 – 16.45 (op de dag van de beurs). Later ophalen is NIET mogelijk. Kleding, speelgoed en geld 
dat om 16.30 uur niet is opgehaald, vervalt aan de speelotheek. 

 Als je zelf niet kunt mag je iemand anders sturen (MET jouw inleverbewijs). 

 Weet je vooraf dat je niet in de gelegenheid bent om te komen, dan kun je ervoor kiezen de niet-
verkochte spullen aan het goede doel te doneren (voorzie de prijsstickers van een rode stip) en bij 
inleveren van je spullen aan ons jouw rekeningnummer door te geven. Wij maken dan na afloop van 
de beurs je opbrengst over. 


