Regels en Voorwaarden van de 2e hands duikmaterialen beurs.
Algemene voorwaarden voor het inbrengen van duikmaterialen aan de 2e hands
Duikmaterialen Beurs
Op de beurs kunt u in principe alle duikmaterialen aanbieden, mits deze materialen in
bruikbare en veilige staat zijn.
Bijvoorbeeld:
• Consoles
• Duikvesten (BCD's)
• Duik horloges
• Automaten sets
• (Soft) Lood en Gordels hiervoor
• Duikbrillen, Snorkels
• Binnen en buiten vinnen
• Duik computers
• Duik Lampen
• Duik pakken
• Perslucht Flessen
• Tassen en Kisten
• Onderwater Camera’s
Lampen, duikcomputers en camera’s aub aanbieden met batterij/opgeladen accu.
De beurscommissie behoud zich het recht om materialen, waarvan we zien dat deze
defect zijn, niet op de beurs aan te bieden.

Nummer verkoop
Vanaf 9 september 2021 kunt u verkoopnummers bij ons aanvragen. Dit
kan via het aanvraagformulier op onze internetsite.
www.duikmaterialenbeursbreda.nl/verkoopnummer-aanvraagformulier
Nummers kosten € 2,50.
Per aangevraagd nummer krijgt u 6 labels.
Hiermee kunt u 6 artikelen zelf prijzen en bij de beurs aanbieden.

Prijs labels
Alleen duikmateriaal wat voorzien is van een goed en duidelijk, door de beurs verstrekte,
ingevulde prijs label wordt ter verkoop aangeboden. Het label moet voorzien zijn van prijs, en
duidelijk omschrijving van het duikmateriaal (eventueel met serie nummer). Dit om te
voorkomen dat labels verwisseld worden. Hier kunt u ook aanvullende informatie over uw
duikmateriaal kwijt. (zoals bijvoorbeeld de laatste onderhoud/keurings datum).

Verkoopprijs
De verkoopprijs moet afgerond zijn op € 0,25 en schrijf geen euro teken voor de prijs. Heeft
u duikmateriaal ter verkoop aangeboden en is het verkocht, dan ontvangt u 90 % van de
opbrengst van het verkochte artikel.
Voorbeeld: Bij verkoop van een artikel ter waarde van € 10,- krijgt de verkoper € 9,uitbetaald.

Inbreng van goederen
Uw artikelen kunt u op donderdag 30-9 van 18:30 tot 21:00, vrijdag 1-10 van 18:30 tot 20:00
of zaterdag 2-10 van 15:00 tot 17:00 afgeven aan de Veldsteen 14 te Breda.
Verrekening en afhalen niet verkochte artikelen
Na de beurs wordt de balans opgemaakt en u krijgt van ons een email met uw opbrengsten.
Deze opbrengsten krijgt u zo snel mogelijk op uw rekening gestort.
Al uw niet verkochte artikelen kunt u ophalen op donderdag 7-10 van 18:40 tot 21:00, vrijdag
8-10 van 18:30 tot 20:00 of zaterdag 9-10 van 15:00 tot 17:00 aan de Veldsteen 14 te Breda.
Alle materialen die niet voor zaterdag 7-10-2021 17:00 uur zijn opgehaald, komen ten
goede van de beurscommissie.
Hierop kan nadien geen aanspraak meer worden gemaakt!

Schade of vermissing
Vanzelfsprekend wordt zorgvuldig omgegaan met het door u aangeboden duikmateriaal.
Helaas kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadigen of diefstal hiervan.

Algemeen
Houd u er alstublieft rekening mee dat de duikmaterialenbeurs uitsluitend werkt als
tussenpersoon en dus geen garantie of verantwoordelijkheid kan accepteren van het door u
aangeboden of gekochte duikmateriaal.
Dit geld ook voor KYMO b.v. die ons de locatie ter beschikking stelt. Deze kan eventueel wel
tegen een speciaal beurs tarief de door u gekochte duikmaterialen nakijken of servicen.
Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn na het lezen van dit reglement, mail dan uw
vraag naar info@duikmaterialenbeursbreda.nl
Veel succes met de verkoop!

