
 

REGLEMENT SPEELGOED & BABYBEURS GEMEENTESCHOOL DIEPENBEEK 2020 

 

- Ingeschreven standhouders ontvangen voor maximum 2 personen inkombandjes bij het aanmelden aan de 

ingang (ingang = hoofdingang sporthal), ongeacht het aantal standen.  Deze bandjes dienen als bewijs om je 

artikelen ’s morgens op je stand te mogen plaatsen. Na aanmelding krijgt iedere standhouder zijn 

standnummer(s) en laden/lossen-instructies toegewezen. 

 

- Iedereen mag als standhouder deelnemen aan de beurs, dus ook personen die niet door kind of anderen 

gelinkt zijn aan de school. 

 

- Het aantal standen dat je kan inschrijven kan beperkt worden door de organisatie. Eén stand = 1 tafel van 

+-1m25 lang. De artikelen mogen op en onder de tafel geplaatst worden, teneinde een goede doorgang van 

de bezoekers te verzekeren. Grote stukken speelgoed (trampolines, glijbanen, enz...) kunnen met toelating 

van de organisatie opgebouwd worden met vermelding van het standnummer.  

 

- Standhouders kunnen laden/lossen aan de achterzijde van de sporthal na aanmelding tussen 07u00 – 08u45 

en tussen 14u00 en 15u30. Het is niet toegelaten je stand later op te bouwen dan 8u45 of vroeger af te 

breken dan 14u.  

 

- Inschrijven kan enkel via www.speelgoedbeursdiepenbeek.be en is enkel geldig na betaling van het 

standgeld op het rekeningnummer van het oudercomité van de Gemeentelijk Basisschool Diepenbeek IBAN 

BE66 7512 0033 4443 met uw voornaam en naam in de mededeling. 

 

- De speelgoed- en babybeurs laat de volgende artikelen toe:  

o Speelgoed algemeen: constructiespeelgoed, auto’s, poppen, gezelschapsspelen, leesboeken, fietsen, 

computergames, consoles, trampolines, poppenhuis, enz... 

o Babyartikelen: parkjes, koetsen, maxi-cosy’s, sterilisator, baby- en kleine kinderenkledij, enz… 

Andere artikelen zoals gereedschap, rommelmarktgoederen, enz... zijn niet gewenst op de 

speelgoed- en babybeurs. Commerciële standen zijn eveneens verboden en het is niet 

toegelaten om promotie te maken voor bedrijven. 

- Inschrijvingen / betalingen na 10 oktober kunnen worden geweigerd. Indien alle standplaatsen volzet zijn 

wanneer een betaling ontvangen wordt door de school, zal deze samen met een kennisgeving terugbetaald 

worden. 

 

- Annuleren van standplaatsen dient zo snel mogelijk te gebeuren. Indien na 1 oktober nog betaalde 

standplaatsen geannuleerd worden, zullen deze niet meer terugbetaald worden. 

 

- Omwille van COVID19-regels kan het zijn dat de beurs niet doorgaat, dan krijgen alle standhouders hun geld 

gewoon terug. 

 

DEZE AFSPRAKEN DIENEN OM EVENTUELE MISBRUIKEN EN MISVERSTANDEN TE VOORKOMEN. ALS JE INSCHRIJFT 

VOOR DEZE BEURS GA JE AUTOMATISCH AKKOORD MET ALLE BOVENSTAANDE AFSPRAKEN. 

 

 

http://www.speelgoedbeursdiepenbeek.be/

