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Spelregels Speelgoedbeurs Harlekino 2022 
Alle medewerkers van de speelgoedbeurs zijn vrijwilligers en behandelen uw 

ingebrachte speelgoed met zorg. Uw deelname is echter op eigen risico. 

Locatie: Sporthal Koningshof ‘Het Baken’, het Baken 2, 2641 JN Pijnacker. 

Wat? Wanneer? Hoe? 

Verkoopnummer aanvragen Tot DO 3 november 14:00 Online (24/7) 

Ticket/tijdslot voor bezoek aan de 

beurs aanvragen 

VR 21 oktober 20:00 Online (24/7) 

Inname speelgoed VR 4 november Per (online) gereserveerd tijdslot 

Verkoop speelgoed ZA 5 november tussen 9:00 en 13:00 Per (online) gereserveerd tijdslot 

 ZA 5 november tussen 13:00 en16:00 Vrije inloop 

Ophalen niet-verkocht speelgoed ZO 6 november Per toegekend tijdslot 

Algemene spelregels 

☺ Deelname aan de speelgoedbeurs staat open voor iedereen. 
☺ Wie verkoopt/koopt tijdens deze speelgoedbeurs gaat akkoord met deze spelregels en de inleverregels. 
☺ Inbrengen en kopen van speelgoed gebeurt op eigen risico, ruilen is niet mogelijk. 
☺ Speelotheek Harlekino behoudt zich het recht voor om speelgoed niet in de verkoop te nemen. 
☺ Opbrengst: 70% voor aanbieder; 30% voor Speelotheek Harlekino. 
☺ Speelotheek Harlekino is niet aansprakelijk voor: 

• Beschadiging of kwijtraken van artikelen. 

• Ontbreken van prijsstickers, zonder sticker kan het artikel helaas niet meer verkocht, maar ook niet 

worden geretourneerd aan de verkoper. 

Beurs bezoek/speelgoed kopen 

☺ Om de speelgoedbeurs tussen 9:00 en 13:00 te kunnen bezoeken, reserveer je gratis een tijdslot op de 
website van Harlekino. 

☺ Van 13:00-16:00 is er vrije inloop (er hoeft dan geen tijdslot gereserveerd te worden). 
☺ Om 16:00 sluit de speelgoedbeurs. 
☺ Kinderwagens en/of buggy’s zijn helaas niet welkom op de beursvloer. 
☺ Er kan tijdens de beurs met pin of contant afgerekend worden. 

Speelgoed aanbieden (zie ook de Inleverregels) 

☺ Aanbieders vragen een verkoopnummer aan via de website van Speelotheek Harlekino. 
☺ Daarna moet een passend tijdslot worden gereserveerd via de website van Speelotheek Harlekino om het 

speelgoed op vrijdag 4 november tussen 14:30 en 18:30 in te kunnen leveren. 
☺ Speelgoed voor alle leeftijden kan worden aangeboden, zoals puzzels, spelletjes, poppen, babyspeelgoed, 

peuterspeelgoed, verkleedkleding, Lego, Playmobil, buitenspeelgoed, fietsjes, kinderboeken en originele 
up-to-date games. 

☺ De volgende zaken zullen niet op de beurs verkocht worden: 

• cd’s, dvd’s, luisterboeken en videobanden, 

• verouderde (PC-)games, 

• gratis verkregen speeltjes/boeken (Albert Heijn-spaaracties, MacDonalds, etc.), 

• knuffels, knuffelbeesten en stoffen (baby-) speelgoed, 

• gebruiksvoorwerpen zoals autostoeltjes, buggy’s, rugzakjes etc, 

• kinderkameraccessoires en kinderkamermeubilair, 

• opblaasartikelen, bad- en waterspeelgoed, met uitzondering van waterbanen. 
 

https://www.speelotheekharlekino.nl/wp-content/uploads/2022/09/Inleverregels-speelgoedbeurs-2022.pdf

