Verkoopreglement Stichting Oegstgeester Kringloop (SOEK)
Algemeen
 Iedereen dient zich aan de huisregels te houden van de organisatie waar de SOEK te gast is;
 Het is niet toegestaan zich achter de tafels van de SOEK te begeven;
 Alleen in overleg met één van de vrijwilligers kunnen er tijdens de openstelling van de SOEK
artikelen tussentijds in bewaring worden gegeven;
 Bij strafbare feiten, zoals diefstal, wordt door het bestuur van SOEK altijd aangifte gedaan bij de
politie;
Prijzen
 De verkoopprijs is altijd in euro’s inclusief btw;
 Alle aankopen dienen contant voldaan te worden;
 ‘Prijs is prijs’, er kan niet worden onderhandeld met de SOEK, er is geen sprake van korting
voor specifieke klantengroepen en er zijn geen afdingingsmogelijkheden;
 SOEK neemt geen goederen (hierna: artikelen) retour. De klant dient zich vóór aankoop ervan
te overtuigen dat het artikel aan zijn/haar wensen voldoet;
 SOEK behoudt het recht om de prijs van een artikel bij de kassa te wijzigen bij het vermoeden
van wisseling van prijsstickers of verwijderde labels;
 Als een artikel niet geprijsd is kan een daartoe namens SOEK bevoegde persoon hiervoor een
prijsbepaling maken. Bij twijfel behouden wij ons het recht voor om het artikel eventueel tijdelijk
uit de verkoop te halen.
Veiligheid
 SOEK verkoopt alleen gebruikte artikelen. Het is niet bekend hoe lang of hoe intensief de
aangeboden artikelen door de vorige eigenaar zijn gebruikt. Deze artikelen kunnen dus
gebreken vertonen of kapot zijn.
 Van de koper wordt dan ook grote oplettendheid verwacht betreffende de staat waarin de
artikelen verkeren. Het is daarom ook noodzakelijk om voor het in gebruik nemen van met
name waarbij de veiligheid van belang is, deze na te laten kijken door een deskundige en de
technische staat te laten onderzoeken;
 Artikelen worden in principe door de SOEK verkocht zonder lamp of batterij.
Aansprakelijkheid
1. SOEK aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid:
 Voor directe of indirecte schade ten gevolge van gebreken, fouten of ondeugdelijkheid van bij
SOEK gekochte artikelen;
 wanneer artikelen voor een ander doel dan waar deze voor bedoeld in gebruik zijn genomen,
danwel opzettelijk zijn beschadigd;
 voor schade aan artikelen na eigendomsoverdracht en/of tijdens het transport door de klant;
 voor vermissing en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen van de klant tijdens diens
aanwezigheid bij de SOEK.
2. De hoogte van enige aansprakelijkheid van SOEK is in alle gevallen beperkt tot het bedrag
waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval dekking geeft.
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Eigendomsrecht
 SOEK blijft eigenaar van het artikel zolang de klant niet het volledige bedrag heeft betaald.
Garantie
 SOEK kan geen enkele toezegging doen over de nog te verwachten levensduur van een artikel.
Deze wordt verkocht in de staat waarop het op dat moment verkeert. De beoordeling van de
klant is hierbij van doorslaggevend belang;
 SOEK geeft geen garantie op de verkochte producten;
 SOEK kent de verwachting van de koper aangaande het te kopen artikel niet. SOEK sluit elke
garantie uit ter zake niet behoorlijke nakoming vanwege de eventuele ondeugdelijkheid van
artikelen.

Kijk voor het actuele nieuws over de verkoopdagen van SOEK en de regels voor het inleveren van
spullen op www.kringloopoegstgeest.nl en volg de SOEK op de sociale media via Facebook,
Twitter en LinkedIn.
Voor vragen of meer informatie over de SOEK kunt u mailen naar: soekoegstgeest@gmail.com
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