Innamevoorwaarden

Kwaliteit van de aangeboden goederen
Als kringloopbedrijf is hergebruik van goederen een van onze doelstellingen. Goederen die nog
herbruikbaar en dus nog verkoopbaar zijn nemen we daarom graag van u aan. Als u niet de
mogelijkheid heeft om ze te brengen worden deze na afspraak kosteloos bij u opgehaald.
Goederen die niet meer herbruikbaar zijn nemen we niet aan. Die goederen kunt u afgeven bij de
Milieustraat tegenover onze winkel of u kunt ze laten ophalen door een afspraak met het grofvuil te
maken. Elektrische apparaten die stuk zijn nemen we wel aan.
Wijze van aanbieden











Eengezinswoning: Goederen dienen op de begane grond klaar te staan. Gelieve alles op één
centrale plek te verzamelen die goed bereikbaar is voor onze medewerkers.
Flat/ appartementengebouw waarbij geen lift aanwezig is dient het trappenhuis voldoende
ruimte te bieden voor een vrije doorgang voor twee personen. Onze medewerkers mogen niet
zwaarder tillen dan 23 kilo per persoon. Goederen die zwaarder zijn dan genoemd gewicht
dienen op de begane grond aangeboden te worden.
Let op: Onze medewerkers mogen geen goederen uit schuur, tuin of garage halen als u niet
aanwezig bent. Houdt u hier rekening mee.
Bij een camping/recreatiepark/volkstuin: Bij voorkeur aanbieden bij de ingang. (De
medewerker zal alleen het terrein oprijden wanneer de ophaallocatie goed bereikbaar is voor
de vrachtwagen.)
Meubels moeten vervoerbaar worden aangeboden en zo nodig door u worden gedemonteerd.
Onze medewerkers demonteren uw meubels niet.
Kleding graag aanbieden in een afgesloten zak of doos.
Klein huisraad en losse spullen in een doos of zak.
Boeken in een doos.

Bijzonderheden m.b.t. de goederen die wij aannemen:
De volgende goederen halen wij op:















Huisraad die herbruikbaar is
Elektrische apparaten (ook defecte apparaten)
Speelgoed
Meubelen
Kleding en textiel
Schoenen, tassen en koffers
Tuinmeubilair
Bedden
Vloerkleden
Gereedschap
Boeken, muziek en games
Audio- en video apparatuur
Verlichting
Fietsen en fietsonderdelen



Sport- en fitnessartikelen

De volgende goederen halen wij niet op:













Bouw- en sloopafval, tegels, puin, isolatiemateriaal
Restanten van vloerbedekking, vaste vloerbedekking e.d.
Niet herbruikbare huisraad
Matrassen
Gasboilers
Tuinafval en sierbestrating
Klein chemisch afval (zoals; TL-buizen, batterijen, verf, accu’s, inktcardridges etc.)
Oud ijzer
Toebehoren van huisdieren, zoals kooien, hokken e.d.
Astbesthoudende artikelen
Gasflessen
Autobanden

