
Spelregels tweedehands skibeurs Ski-Mere 
 

Openingstijden   Zaterdag 2 november 09.00 – 17.00 uur  

    Zondag 3 november 09.00 -16.00 

 

1. Risico en aansprakelijkheid 

Ski-Mere is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van de door u ingeleverde materialen. 
Deelname aan de tweedehands beurs geschiedt op eigen risico vanaf het moment van inleveren tot 
het moment van afhandeling. 

 

2. Inbrengen en afhalen van materialen  
 
Inleveren van de materialen kan op de volgende dagen: 
 
Donderdag 17 oktober 19.00 – 21.00 uur 
Woensdag 30 oktober 15.00 -17.00 uur 
Vrijdag 1 november 16.00 -18.00 uur 
 
Afhalen van de niet verkochte materialen kan op de volgende dagen: 

Woensdag 6 november 15.00 – 19.00 uur 
Zondag 10 november 11.00 – 15.00 uur 
 
De door u ingebrachte materialen kunnen alleen verkocht worden als ze schoon en zonder vlekken 
zijn.  Daarnaast moeten de artikelen zonder gebreken zijn (goedwerkende ritsen, geen gaten of 
ontbrekende onderdelen).  

Uiteraard kunnen ski’s, schoenen en dergelijke alleen per paar verkocht worden. 

Mutsen, sjaals, skisokken, schaatsen en sneeuwkettingen kunnen niet worden verkocht op de 
tweedehands wintersportbeurs. 

Wij kunnen artikelen weigeren als zij niet voldoen aan bovengenoemde eisen. 

 

3. Administratie inname artikelen 

Download het artikelformulier op www.ski-mere.nl onder wintersportbeurs 

• Alle artikelen krijgen een eigen code 
• Noteer maximaal 1 artikel per regel 
• Alleen paren (ski’s, ski- en snowboardschoenen, skistokken etc.) komen op 1 regel 
• Als het formulier vol is, kunt u een nieuw formulier printen 
• Indien u niet goed weet welke prijs redelijk is voor een artikel kunt u dit later samen met ons 

invullen 



Per formulier ontvangt u van ons een nummer. Dit nummer is uw referentie met de tweedehands 
wintersportbeurs. Dit kunt u weer meenemen bij het ophalen van uw niet verkochte artikelen. Het 
ingevulde artikelformulier blijft na inleveren in ons bezit, uiteraard kunt u een extra kopie of foto  
maken voor uw eigen administratie.  

 

4. Administratie verkoop en afhalen materialen   

Tijdens de afhaaldagen kunt u uw niet verkochte artikelen weer ophalen. Als uw materialen zijn 
verkocht ontvangt u binnen 4 weken na de beurs de opbrengst minus de commissie op het door u 
opgegeven bankrekeningnummer. Wij kunnen niet contact uitbetalen. 

U kunt ervoor kiezen om uw niet verkochte artikelen te schenken aan het goede doel. 

Er wordt 25 % commissie in rekening gebracht voor het verkopen van uw ingebrachte artikelen. 
(Deze commissie wordt berekent i.v.m. marketing-, locatie-, handling- en personeelskosten) 

Wanneer u uw materialen niet kunt ophalen tijdens de afhaaldagen verzoeken wij u contact op te 
nemen door een mail te sturen naar info@ski-mere.nl. Wanneer wij geen bericht van u ontvangen en 
u heeft uw materialen niet opgehaald zullen wij deze schenken aan het goede doel. 

 

5. Persoonsgegevens 

Wij bewaren de ingebrachte artikelformulieren gedurende de wettelijke verplichte 7 jaar na de 
tweedehands wintersportbeurs. Wij vertrekken geen gegevens aan derden. Uw gegevens worden 
alleen gebruikt voor communicatie m.b.t. de tweedehands wintersportbeurs. U wordt niet zonder 
toestemming toegevoegd aan onze mailinglijst 

 

Wij vragen u om deze voorwaarden goed door te nemen alvorens u zich aanmeldt voor de 
tweedehands skibeurs. Op deze manier willen we teleurstellingen voorkomen. 

 

 

  


