
Beste Hesenaren, na het succes van de vorige jaren organiseert de Gezinsbond ook dit jaar weer een
Garageverkoop, dit op zondag 8 september van 8 tot 15 uur.

Even het geheugen opfrissen. Wat is een garageverkoop ook weer?

Wel het is een eenvoudige en originele vorm voor het verkopen van goederen. Alles (behalve drank
en etenswaren) mag te koop worden aangeboden vanuit je garage, voortuin, oprit,…(niet op straat)
De Gezinsbond zorgt ervoor dat de kopers en verkopers worden samengebracht. Kopers van overal
zijn welkom dus vertel het voort.

Als je zelf niets wenst te verkopen, mag je je garage, voortuin, oprit,… ook ter beschikking stellen van
familie of vrienden die wel spullen hebben om te verkopen.

Interesse?

Schrijf dan snel in (voor 1 september 2013). Inschrijven kan door onderstaand inschrijvingsstrookje
samen met het inschrijvingsgeld, 4 euro voor leden, 6 euro voor niet leden, binnen te brengen bij :

Els Nelissen, Toekomststraat 57 of Patrick Vranken Toekomststraat 11 in Hees.

Wat is belangrijk?

Je houdt je aan de afspraken : verkopen op privegrond en enkel op 08/09/2013.

Je krijgt enkele dagen voor de verkoop een erkenningsteken van de Gezinsbond, dat je goed zichtbaar
aan de kant van de weg plaatst.

Probeer met zoveel mogelijk buren deel te nemen, dat is interessanter voor de kopers.

En maak zoveel mogelijk reclame, in en buiten Hees om een zo groot mogelijk publiek aan te trekken.
Wij gaan hier net als vorig jaar ook ons best voor doen. Wie wil kan flyers of een affiche afhalen bij Els
Nelissen.

De Gezinsbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, diefstallen en geschillen
tussen verkopers en kopers of kopers onderling.

Hopelijk wordt het net zo’n succes als vorig jaar. Voor een drankje is iedereen welkom in De Fietskluis
in de Torenstraat, er zal een frituur aanwezig zijn .  Ook de deelnemerslijsten kan je daar af halen.

Inschrijvingsstrookje

Naam :

Adres :

Telnr :

Email adres :

Ik ben lid/geen lid* van de gezinsbond en betaal hierbij 4 euro/6 euro*. (*doorhalen wat niet past)


