REGLEMENT RUILWINKEL TILBURG ZUID 2016

Lidnummer: ……………..

Lidmaatschap
1.

- Lidmaatschap vanaf 16 jaar.
- Uw gegevens worden geregistreerd, u toont uw identiteitsbewijs en ondertekent dit regelement.
- Een nieuwe deelnemer ontvangt 10 punten cadeau.
- Op dit reglement staat uw lidnummer. Dit nummer komt ook op al uw ingeleverde artikelen te staan.
- Met het ondertekenen accepteert u de geldende regels zoals genoemd in dit reglement.
- Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt

2.

Uitgesloten van lidmaatschap worden
- Personen die met punten verworven goederen verhandelen.
- Personen die gestolen goederen aanleveren.

3.

Een deelnemer kan zich alleen persoonlijk in de ruilwinkel uitschrijven. De deelnemer verlaat de ruilwinkel
niet met een puntensaldo.
Indien er sprake is van een puntensaldo zal de deelnemer ervoor dienen te zorgen dat het saldo op nul
komt. Dit kan op twee manieren:
a) Het afnemen van goederen of diensten.
b) Punten overschrijven naar een andere deelnemer of de ruilwinkel zelf.

Inbreng goederen
4.

Als deelnemer van de ruilwinkel mag u één keer per week inleveren:
- 2 paar schoenen
- 4 stuks kleding, 4 boeken, 4 dvd’s, 4 cd’s
- 1 doos of tas met huishoudelijke artikelen

5. Serviesgoed, glazen, mokken, e.d. worden uitsluitend ingenomen per setje van minimaal 2 stuks.
6.

Goederen die u inbrengt moeten schoon, ongekreukt, vlekvrij, compleet en in goede staat zijn.

7.

Als bij een tweede controle blijkt dat kleding of goederen toch niet in goede staat zijn, dient u deze terug te
nemen. Indien u hier geen gehoor aan geeft worden ze uit de ruilwinkel verwijderd.

8.

De ruilwinkel heeft het recht om goederen te weigeren. Bv:
- Goederen worden niet in het juiste seizoen aangeboden (zomer/winter/…).
- Er zijn al teveel van dezelfde goederen in de ruilwinkel.
- Uit ervaring is bekend dat goederen niet worden afgenomen.
- Hygiëne (ondergoed, zwemkleding, sokken, oorbellen, piercings, cosmetica, beddengoed, etc.).
- Videobanden en cassettebandjes.
- Spullen die te oud zijn.
- Etenswaren

9.

Tijdschriften worden alleen geaccepteerd om te lezen (NIET voor punten).

10. Meubilair, tv’s, pc’s, elektronica, witgoed, gordijnen en andere grote artikelen kunnen in de ruilwinkel
alleen aangeboden worden m.b.v. een foto of print.
11. Gebrachte goederen worden maximaal 4 maanden in de ruilwinkel aangeboden.

Kleding/goederen
12. Reserveren van kleding en/of goederen is niet mogelijk.
13. De goederen die u aanbiedt blijven uw eigendom zolang ze niet verruild zijn.
U laat uw goederen op eigen risico in de ruilwinkel achter. De ruilwinkel is niet verantwoordelijk voor
diefstal of beschadiging. De ruilwinkel ziet erop toe dat er zorgvuldig omgegaan wordt met goederen.
14. Er worden geen gestolen goederen ingenomen. Bij twijfel wordt aangifte gedaan bij de politie.
15. Als u kleding en/of goederen heeft meegenomen, kunt u deze terugbrengen. Uw punten worden echter
niet teruggeboekt. Wel kunt u de goederen opnieuw voor punten inbrengen.

Punten
16. De deelnemer bepaalt samen met de medewerker van de ruilwinkel en de winkelcoördinator het aantal
punten voor ingebrachte goederen.
17. Punten worden pas bijgeschreven als de goederen door een andere deelnemer zijn meegenomen.
Een uitzondering geldt voor kleding. Voor kleding ontvangt u gelijk punten.
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18. Alleen voor kleding worden de punten gerekend volgens een per kledingstuk vastgestelde puntenschema.
19. Het aantal punten voor gebrachte kleding is lager dan het aantal punten voor kleding die meegenomen
wordt. Doordat voor kleding bij brengen meteen punten worden bijgeschreven, wordt de kleding eigendom
van de ruilwinkel.
20. Als uw goederen niet geruild zijn, kunt u ze altijd mee terug nemen. Voor goederen die na drie maanden
niet zijn teruggenomen, wordt door de ruilwinkel een nieuwe bestemming gezocht.
(Er worden dan geen punten bijgeschreven!!).
21. De ruilwinkel registreert het aantal punten dat een deelnemer heeft verdiend of heeft uitgegeven.
Tijdens openingsuren van de winkel kan de deelnemer desgewenst een overzicht van het saldo vragen.
Als u meent dat het saldo niet klopt, dient u dit binnen twee dagen te melden bij een medewerker van de
ruilwinkel.
22. Een negatief puntensaldo is niet mogelijk. U kunt dan geen goederen meenemen en ook geen gebruik
maken van diensten.
23. Het maximaal toegestaan aantal punten is 300. Indien u meer heeft, kunt u geen goederen meer brengen of
diensten aanbieden. Wel kunt u goederen of diensten afnemen.
Om uw saldo onder de 300 te krijgen, kunt u ook punten doneren aan een andere deelnemer.

Diensten
24. De ruilwinkel bemiddelt bij vraag en aanbod van diensten. De coördinator van de ruilwinkel brengt
deelnemers met elkaar in contact.
25. Samen met de coördinator van de ruilwinkel maken de aanbieder en afnemer van de dienst afspraken. Ze
zijn samen verantwoordelijk voor het nakomen van die afspraken.
26. Wanneer een deelnemer zich niet houdt aan de afspraken of zich op enige wijze niet correct gedraagt, zal
de ruilwinkel voor die deelnemer niet langer bemiddelen.
27. Als de dienst verleend is, geeft de betreffende deelnemer het aantal punten dat verdiend is door, middels
een ruilbewijs, aan de ruilwinkel. Dit ruilbewijs is getekend door zowel de aanbieder als de afnemer. Pas na
het verlenen van de dienst en het inleveren van het ruilbewijs worden de punten verrekend.
Overige
28. Het is verboden geld te vragen voor diensten en/of goederen. Ook is het verboden om geruilde goederen
buiten de ruilwinkel te verhandelen (via internet, rommelmarkt, …).
29. Deelnemers kunnen een waarschuwing krijgen. Zodra een tweede keer geconstateerd is dat de deelnemer
meegenomen goederen verhandeld of doorverkoopt, wordt deze uitgeschreven en is hij niet meer welkom
in de ruilwinkel.
30. Dit geldt ook voor deelnemers die zich schuldig maken aan diefstal van goederen uit de ruilwinkel en/of
vergeten af te rekenen.
31. Personen jonger dan 14 jaar hebben alleen toegang tot de ruilwinkel in het bijzijn van een ouder.
32. Zorg dat u altijd uw identiteitsbewijs bij u heeft. Dit is nodig, ter controle, voor het inleveren of meenemen
van goederen of diensten.
33. Door deelnemers verstrekte gegevens en algemene informatie over ruilactiviteiten worden niet aan derden
verstrekt.
34. Bij verbaal onacceptabel gedrag en/of gewelddadig gedrag hebben de vrijwilligers toezegging van het
bestuur om de desbetreffende persoon te verzoeken de winkel te verlaten. Naar aanleiding hiervan zal het
bestuur bekijken of er verdere stappen ondernomen dienen te worden.
35. Heeft u een tip, opmerking of klacht dat het bestuur van de Ruilwinkel aangaat dan verzoeken wij u een
e-mail te sturen naar: ruilwinkelzuid@gmail.com
Ik ga akkoord met het reglement van de ruilwinkel en ontvang 10 punten en een eigen reglement.
Datum:
Handtekening:

Paragraaf voor ontvangst door medewerker van de ruilwinkel:
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