
 

Beste (Bennekomse) schat! 

Wat tof dat je ons evenement wilt ondersteunen door jouw schatten via ons te verkopen. Wij verkopen 

seizoensgebonden kinderkleding (maat 74 t/m 176). Je mag 35 kledingstukken, schoenen, accessoires 

inleveren die schoon, heel, werkend en actueel zijn. 

Korte instructie voor bekende klanten 

• Je merkt je eigen kleding met klantnummer, maat, soort kledingstuk en prijs. Met rood 

betekent dat het kledingstuk op zaterdag met een korting van 50% verkocht wordt en daarna 

naar het goede doel gaat. (De kleur groen doet dus vanaf heden niet meer mee!) 

• Wil je dat alle opbrengst van je kleding naar het goede doel gaat? Vul dan 555 in als 

klantnummer. Wij zorgen dan dat alle opbrengst goed terecht komt.  

• Heb je helemaal geen zin in gedoe? Je kan kleding ook ongemerkt in een tas aanleveren. Wij 

prijzen en verkopen de kleding voor je. De opbrengst van de verkoop zal gedoneerd worden 

aan het goede doel. 

 

 

 

 

 

Verkort eisenpakket 

● Alleen seizoensgebonden kleding in maat 74 t/m 176 

● Ingeleverd in centimetermaten 

● Actueel, schoon, heel en werkend. 

● Maximaal 35 stuks. 

● Voorzien van tape/sticker met juiste informatie 

● Bij voorkeur na afloop doneren aan goede doel (rode pen gebruiken) 

 

Lees deze instructies graag volledig door om teleurstelling te 

voorkomen. 

Wil je zeker weten dat je je kleding merkt op de juiste wijze? Lees dan verder! 

Hoe lever ik mijn schatten correct in? 

Wat heb je nodig? 

● Jouw klantnummer 

● Schilderstape 

● Zwarte of blauw pen 

343 mt. 110 € 2,00 

Spijkerbroek Hema 



 

● Rode pen (voor kleding naar het goede doel) 

● Touwtjes of tie-wraps om setjes/paren te bundelen 

● 35 van jouw mooiste schatten in maat 74 t/m 176 van het aankomende seizoen. 

● Herbruikbare tas met jouw klantnummer erop. 

 

 

Werkwijze 

1. Kijk of jouw kleding voldoet aan het seizoen van onze aankomende beurs. Kijk hier op de 

website om zeker te weten dat we jouw uitgezochte schatten innemen. Staat je item er niet 

tussen, overleg even met ons. 

2. Controleer of al je kleding voldoet aan onze vier heilige schatteneisen: “Actueel, schoon, heel 

en werkend”  

3. Mag jouw niet verkochte kleding naar het goede doel (Stichting Goed Gestart of kinderen in 

Gambia)? Per kledingstuk kan je bedenken of dit, indien niet verkocht, gedoneerd mag 

worden. Deze kleding gaat eerst op zaterdag in de korting met 50%. Informatie over ons goede 

doel vind je hier. Gebruik voor donatie een rode pen. Voor kleding terug een zwarte of blauwe 

pen.  

4. Elk kledingstuk lever je in met een centimetermaat op het label. (dus 74, 80, 86, etc.) Valt de 

kleding kleiner of groter dan op het label? Zet de maat op het stuk tape wat volgens jou de 

draagmaat is. 

5. Maak meerdelige kledingstukken aan elkaar vast. 

6. Prijs de kleding. Beginnend bij 50 cent. We prijzen in bedragen van 50 cent. Dus € 0,50, € 1,00, 

€ 1,50, etc. Natuurlijk mag een A-merk shirt duurder zijn dan een van de Hema. Probeer ook 

objectief te bedenken wanneer jij nog iets betaalbaar vindt voor tweedehandskleding.  Meer 

tips of richtlijnen nodig? Kijk hier voor prijsrichtlijnen. 

7. Pak je eerste kledingstuk en noteer op het schilderstape goed leesbaar: Klantnummer – maat 

– vraagprijs – korte omschrijving (bijv. merk of typisch kenmerk). 

8. Plak de stickers voor broeken op het linkerbovenbeen aan de buitenkant. Plak stickers voor 

shirts/truien in de kraag (niet over het merkje/maatlabel). 

9. Merk op deze wijze al jouw kledingstukken. Stop deze in een grote (herbruikbare) tas voorzien 

van je klantnummer, telefoonnummer en naam. Tip! Plak er een groot A4 op met deze 

informatie.  

Inleveren 

Bij het inschrijven heb je een inlevermoment uitgekozen bij een van onze Schatten. Is het zo ver? Pak 

je tas en stap op de fiets.. (lekker duurzaam toch?)  Bel aan, glimlach en groet. Lever je spullen in en 

dan is het grote wachten. 

Vergeet niet om zelf ook te komen winkelen tijdens onze beurs!  

Ophalen / uitbetalen:  

● Van je verkoopprijs is 70% voor jou en 30% voor de Stichting Bennekomse Schatten. Dus van 

een kledingstuk van € 2,00 gaat er € 0,60 naar de Stichting en € 1,40 naar jouw bankrekening. 

https://bennekomseschatten.nl/wp-content/uploads/2022/09/Wat-mag-je-inleveren-Bennekomse-schatten.pdf
https://bennekomseschatten.nl/index.php/kinder-kledingbeurs/kleding-voor-kinderen-in-gambia/
https://bennekomseschatten.nl/wp-content/uploads/2022/09/Prijslijst-Bennekomse-Schatten.pdf


 

● Op de zaterdag van de beurs kom je tussen 15:30-16:30 uur naar de Brink om je kleding op te 

halen, indien je dit hebt aangegeven.  

● Als je je kleding niet komt ophalen gaat het naar het goede doel. 

● Uitbetaling volgt binnen 2 weken na het draaien van de beurs middels bankoverschrijving. 

 

Zet de volgende data in je agenda:  

Kledingbeurs: 31 maart en 1 april 2023 

De gekozen inleverdatum en adres van het inschrijfformulier. 

Ophalen van niet verkochte kleding: 1 april tussen 15:30-16:30 uur in de Brink, Brinkstraat 39.   

Najaarsbeurs: 6 en 7 oktober 2023 

Recycle Sint: 3 november 2023 

 

  



 

Onderstaande teksten zijn voor doorklikken bij bovenstaand formulier:  

Actueel, schoon, heel en werkend. 

Actueel 

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 flodderrokjes, korte 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. Is het echt zo schoon als dat ik denk?  

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 dan 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… want we verkopen echt alleen de mooiste schatten. 

 

  



 

Kleding prijzen 

Een A-merk mag duurder geprijsd worden dan een B-merk (Hema, H&M) of C-merk (Zeeman, Wibra)  

Een C-merk  verkoopt alleen echt goed indien laag geprijsd.. bijv. 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 … maar hooguit vijf van je in te leveren 

kleding.  

Prijslijst 
Veel mensen vinden het fijn om een richtprijs te hebben bij het prijzen van de kleding. Deze prijslijst 
geeft een indicatie van wat je voor een kledingstuk kan vragen. Dit zijn zoals wij noemen “gangbare 
prijzen”. Het staat je vrij om van deze richtprijzen af te wijken, maar let op dat je jezelf niet uit de 
markt prijst! 
Voor kleinere maatjes gelden ook veelal kleinere prijsjes dan de aangegeven richtlijn.  
 
Lange broek      € 3 - 8 
Korte broek* / rok     € 2 - 6 
T-shirt / hemdje     € 1 – 4 
Longsleeve     € 1.50 – 6 
Trui / vest     € 2.50 – 7.50 
Jurk      € 3 – 10 
Winterjas**     € 5 – 15 
Zomerjas*     € 4 – 14 
Sportkleding     € 1.50 – 10 
Skikleding**     € 3.50 – 10 
Pyjama     € 1 – 3 
Accessoires     € 0.50 – 3 
Gymschoenen/waterschoenen/laarzen € 1 – 5 
Schoenen     € 1 – 10 
 
*alleen bij voorjaarsbeurs in te leveren 
** alleen bij najaarsbeurs in te leveren 
 

 

 


