
 

 

  

Spelregels kringloopwinkel XopX 

 
Keer op Keer werkt met belangeloos afgegeven goederen, met inzet van 
vrijwilligers en de opbrengst wordt besteed aan goede doelen.  
 
Wij wensen u van harte welkom in onze winkel en hopen dat u zich als goede 
gast wilt gedragen.  
Voor een plezierige gang van zaken in de winkel willen wij hier duidelijk zijn 
over een aantal spelregels. 
 

1. Alleen de geprijsde artikelen zijn te koop. Over de prijs wordt niet 
onderhandeld.  

2. Bij onduidelijkheid over de prijs van een artikel, kunt u voor informatie 
terecht bij een van onze medewerkers.  

3. Aangekochte artikelen kunnen niet geruild worden. Ook geven wij geen 
geld terug.  
 

4. Al onze kleine elektrische apparaten zijn op hun werking getest. Dat wil 
zeggen, ze doen het wanneer wij het in de winkel zetten.  

5. Een door ons niet getest apparaat kunt u thuis uitproberen. Indien het 
apparaat niet behoorlijk functioneert dan kunt u - met vertoon van de 
kassabon en inlevering van het apparaat - uw geld terug komen vragen.  
 

6. U kunt ons vragen een artikel te reserveren. Dit artikel kan dan 
‘gereserveerd’ worden tot de volgende verkoopdag; respectievelijk de 
dinsdag, donderdag of zaterdag. U moet dan voor 12.00 uur uw aankoop 
ophalen of afzeggen. Daarna vervalt uw reservering. 

7. Artikelen met een ‘verkocht’ sticker zijn verkocht, daar is niets meer aan 
te doen.  

8. Bezorgen is mogelijk; vraag bij de kassa naar onze mogelijkheden en 
voorwaarden.  
 

9. Zijn er toch nog vragen of misschien problemen, vraag dan naar iemand 
van de leiding van Keer op Keer. Wij helpen u graag.  
 

10. U betreedt het pand op eigen risico.  
11. Het magazijn, de opslag- of werkruimtes zijn bestemd voor onze 

medewerkers Wij willen u vragen om deze ruimtes niet binnen te gaan.  
 

12. Bij een vermoeden van een onrechtmatigheid zullen we u daarop 
aanspreken. Wij kunnen u dan bijvoorbeeld vragen de inhoud van uw tas 
te laten zien.  

13. Bij diefstal wordt de politie altijd ingeschakeld.  
 

Hartelijk dank voor uw medewerking 
 
De leiding van keer op Keer 


