
Vier heilige schatteneisen 

Passend in het huidige tijdbeeld 
Controleer of je kleding voldoet aan het huidige modebeeld en seizoen.  Wij willen als beurs graag 
actueel zijn en van deze tijd. Dus kleding die al tien jaar wacht op een nieuwe eigenaar is minder 
geschikt. Helaas verkoopt dat niet, weten we uit ervaring.  Kijk ook naar het seizoen. Specifieke 
zomerartikelen als hemdjes, korte rokjes en broeken, T-shirts en slippers worden niet ingenomen in 
september.  In maart geen snowboots, winterjassen, ski-pakken of dikke babyslaapzakken.  

Schoon 
Controleer je kleding of het schoon is. Natuurlijk was je het even en ruikt je kleding naar wasmiddel 
en roosjes in plaats van naar sigarettenrook of huisdier. Strijken doet het voor verkoop ook extra 
goed! Wat zou jij liever kopen? Iets verkreukeld of iets strak? Ook helpt strijken bij je controle-
inspectie. Controleren aan de eetkamertafel onder een lamp helpt ook goed, zet de TL-lamp er maar 
op! Toch een klein, niet storend, vlekje gevonden? We hebben liever dat je het meld op je sticker, 
dan is de klant in ieder geval eerlijk geïnformeerd. Houd bij vlekjes ook altijd een aangepaste prijs 
aan.  
Wat is een niet storend vlekje? Bijv. aan een armboord, of onderaan een stiksel randje. Midden op de 
buik of rug… nee dat gaat helaas echt niet.  

Heel 
Wij verkopen alleen kleding zonder gaten. Toch een klein gaatje bij bijv. een stikselrandje gevonden? 
Stel jezelf dan nog de vraag met een objectieve bril. Zou ik voor dit kledingstuk met dit gaatje nog 
geld willen betalen? Is het ja, pas je prijs aan en schrijf op je label waar het gaatje zit. Een kapot lusje 
van bijv. een jas doen wij niet zo moeilijk over. Noteer het wel. Of nog beter, repareer het even!  
Kijk ook even bij de broeken goed naar de knieën, kijk je er te veel doorheen? Helaas. Dan is het een 
weggeefbroek, geen verkoopbroek.  Een truc is om het shirt of de broek op tafel te leggen en te 
openen.. je kijkt dan van binnen door het kledingstuk heen. Zo valt slijtage en gaatjes extra op.  

Werkend 
Controleer ritsen, knopen en sluitingen. Kijk ook of schoenen nog goed sluiten en veters heel zijn.  

Wat een eisenpakket hè? WoW! Zo weet je dat je bij ons echt alleen de mooiste Bennekomse 
Schatten vindt.  
Ervaring na jarenlang beurzen draaien heeft ons geleerd als we niet zo streng zijn, dan moeten we op 
zaterdag ook echt heel veel opruimen.  

Kleding prijzen 

Een A-merk mag hoger geprijsd worden dan een B-merk (Hema, H&M) of C-merk (Zeeman, Wibra)  
Een C-merk  verkoopt alleen echt goed indien laag geprijsd, bijvoorbeeld een basic longsleeve voor 1 
euro. Ook geldt: verwassen is verwassen. Dan kan het nog een mooie Marc O’Polo zijn, als hij 
overduidelijk te veel heeft liggen zonnebaden in Spanje dan verkoopt hij toch nog niet. Geef hem 
weg, of pas je prijs beduidend aan. Heb je nog kleding met de prijskaartjes er aan? Dit kan: hooguit 
vijf van je in te leveren kledingstukken.  

 


