Innamevoorwaarden
U kunt u goederen van maandag t/m vrijdag tussen 08:30 en 16.00 uur aanbieden bij ons magazijn - en
sorteer depot aan de Daalmeerstraat 4-6 (schuin tegenover de winkel) en op zaterdag tussen 09:0016:00 uur aanbieden bij onze winkel aan de Daalmeerstraat 9
Kwaliteit van de aangeboden goederen
Om in aanmerking te komen voor hergebruik door verkoop dienen de door u aangeboden goederen voor
de kringloopwinkel aan enkele minimale kwaliteitseisen te voldoen. Onze medewerker zal de goederen bij
u ter plaatse op basis van de volgende criteria beoordelen:
 Verkoopbaar en in ons assortiment passend
 Schoon of redelijk eenvoudig schoon te maken.
 geen (grote) beschadigingen
 werkend
 compleet
 vervoerbaar
Wanneer goederen niet geschikt worden bevonden, dan gebeurt dit altijd met opgaaf van reden. Indien u
het niet eens bent met de beslissing van de medewerker dan kunt u dit op de volgende manieren kenbaar
maken. Via een klachtenformulier wat de medewerker u desgewenst overhandigt, via info@meerwinkel.nl
of via het telefoonnummer 023-5546920.
Welke goederen nemen wij niet aan















Waterbedden
Oude koel- en vriesapparaten die niet CFK-vrij zijn
Zonnebanken en zonnehemels
Vloerbedekking
Boilers (uitgezonderd elektrische boilers)
Bouwplaten
Wandkasten met 3 of meer liggende delen
Klein chemisch afval (o.a. tl-buizen, batterijen, verf, accu’s, etc.)
Wij nemen geen goederen aan waar klein chemisch afval inzet zoals tl-buizen, batterijen, verf
accu’s etc.
Computers en toebehoren (tenzij zeer modern/nieuw)
Niet werkende elektrische apparaten
Oud ijzer
Matrassen die oud of vies zijn
Sierbestrating, tegels etc.

Wijze van aanbieden
 Kleding in een zak of doos.
 Klein huisraad en losse spullen in een doos of zak.
 Boeken in een doos.
 Meubels bij voorkeur niet of niet volledig demonteren.
Wijze van aanleveren
 Goederen dienen op de begane grond klaar te staan. Indien goederen buiten klaar staan dan
dienen deze afgedekt te zijn tegen weersinvloeden. Gelieve alles op één centrale plek te
verzamelen, die goed bereikbaar is voor vrachtwagen en medewerker.
 Let op: Onze medewerkers mogen geen goederen uit schuur of garage halen als u niet aanwezig
bent. Houdt u hier rekening mee.
 Flat/ appartementengebouw: Bij aanwezigheid van een lift, de goederen graag zo dicht mogelijk
bij de lift aanbieden. De goederen dienen met de lift vervoerd te kunnen worden. Bij het
ontbreken van een lift dienen de goederen klaar te staan op de begane grond.
 Bij een camping/recreatiepark: Bij voorkeur aanbieden bij ingang camping/park. (De medewerker
zal alleen het park oprijden wanneer de ophaallocatie goed bereikbaar is voor de vrachtwagen.)

