Tweedehands
GVM turnkleding
Bij GVM’79 hebben we de volgende clubkleding.
-

Turnpakje Recreanten
Turnpakje Selectie
Trainingspak GVM
(alleen voor selectie verplicht bij wedstrijden)

Alle items kunnen nieuw aangeschaft worden, maar er wordt ook een heleboel tweedehands
aangeboden. Om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen, zonder dat trainers/bestuur met
een extra taak belast worden, hebben we de CLUBKLEDING DOOS bedacht.
Deze DOOS staat in Gymzaal de Brug en u kunt de trainer vóór of na de les even vragen de
doos voor u te pakken. Verder regelt u zelf de koop of verkoop via onderstaande stappen.

Je wilt tweedehands clubkleding KOPEN
-

-

Kijk in de doos of het door jouw gewenste item te koop aangeboden wordt. Pas de
kleding. Laat items die samen in een plasticzak zitten ook altijd bij elkaar.
Is de maat goed? Neem contact op met de Verkoper, die zijn gegevens op een papier
of enveloppe heeft geschreven. Bij voorkeur regel je de betaling via Tikkie of
betaallink.
Neem de spullen mee naar huis en schrijf je gegevens in de tabel op de doos

Je wilt tweedehands clubkleding VERKOPEN
-

-

Spullen die samen verkocht moeten worden in 1 plastictas
Bij losse verkoop elk item apart labelen
Op label (enveloppe of papiertje) vermeld je:
o Je naam
o Je telefoonnummer
o Maat van artikel
o Prijs van artikel.
o Betaalwijze (bij voorkeur via tikkie of betaallink)
Vraag aan de trainster de doos te pakken en stop de items in de doos
Schrijf in de tabel op de doos welke artikelen je erin hebt gestopt.

Eventuele kopers nemen contact met je op en jullie regelen samen de betaling.

Je wilt alleen even PASSEN
In de doos zitten ook een aantal turnpakjes om te PASSEN ! Deze pakjes zijn
niet te koop, maar alleen om te kijken welke maat je nodig hebt, mocht je het
turnpakje nieuw willen aanschaffen.

