19de Garageverkoop – KWB Witgoor
13 & 14 juni 2020
Voor de 19de keer organiseert KWB Witgoor hun garageverkoop. Deze verkoop verloopt via een heel
eenvoudig principe waaraan iedereen – lid of geen lid – gemakkelijk en zonder zorgen aan kan deelnemen.
Wat? Een heel eenvoudige verkoopformule: de “verkoper” stelt tentoon wat hij wenst te verkopen.
Mogelijke kopers komen langs, er wordt een prijs overeengekomen en de verkoop is rond. Meer
komt er niet bij kijken!
Hoe? Als “verkoper” volstaat het vóór 29 mei in te schrijven bij een van onderstaande adressen. In
principe neemt iedereen deel tijdens de twee dagen. Indien verhinderd op (een deel van) zaterdag
of zondag wordt dit meegedeeld bij de inschrijving. Er wordt een tussenkomst in de kosten gevraagd
van € 5 voor KWB-leden, en van € 10 voor niet-leden.
KWB Witgoor zorgt voor een bekendmaking van de garageverkoop in en buiten Dessel. Een
herkenningsteken wordt bezorgd aan elke deelnemer. De deelnemerslijst wordt gepubliceerd in “De
Kempenaar”, op de website www.kwbwitgoor.be en in een gratis folder met stratenplan.
Het gaat om een simpele en doeltreffende formule om uw nog waardevolle, maar reeds gebruikte spullen,
van eigenaar te doen veranderen. Waarom zou je dit jaar eens niet meedoen?
Informatie/inschrijvingen bij David Boonen (Meistraat 102 - 0474/390665), bij Sven Vennekens
(Pierakkerstraat 19a - 0474/588181) of via kwb.witgoor@hotmail.com.

Inschrijvingsformulier: garageverkoop KWB Witgoor

(binnenbrengen vóór 29 mei 2020)

Ik, ……………………………………………………… wil als “verkoper” deelnemen aan de garageverkoop op volgend
adres: ………………………………………………………………………………………… tel.: ………………….…………………………………………
Ik wens deel te nemen op: (vink de dagen aan waarop u wenst deel te nemen)
□ Zaterdag 13 juni

(van 09u00 tot 17u00)

□ Zondag 14 juni

(van 09u00 tot 17u00)

Ik betaal hierbij ……….… € als bijdrage in de kosten.
Een greep uit mijn koopwaar :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Info:

www.kwbwitgoor.be

Contact: kwb.witgoor@hotmail.com
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