
Het laatste nieuws over de kofferbakverkopen van de 

Stichting WHOE  

 

 

   

   

   

Algemene informatie 
  

   

De verkoop zal in 2022 plaats vinden op het terrein van voetbalvereniging Victoria Boys aan 

de Berghuizerweg in Apeldoorn. Deze nieuwe plek heeft veel voordelen, maar ook nadelen. 

In deze nieuwsbrief leest u wat er gaat gebeuren. 

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich daarvoor via de site kofferbakverkopen.nl heeft 

aangemeld. U kunt zich eventueel weer afmelden. Onderaan deze nieuwsbrief staat daarvoor 

een link. 
  

   

Wanneer ? 
De verkopen zullen worden gehouden op de laatste 2 zaterdagen van juli en de eerste 3 

zaterdagen van augustus: 23 en 30 juli en 6, 13 en 20 augustus 2022. 
  

   

Indruk van de nieuwe locatie 
De nieuwe locatie grenst letterlijk aan de Veluwe. Een prachtige, groene, omgeving. Als u alvast 

een indruk wilt krijgen van de nieuwe locatie (hoewel het er nog niet kofferbak gezellig uit ziet) 

kijk dan op onze website: kofferbakverkopen.nl 
  

   

Eten, drinken en toiletten 
Natuurlijk zijn er toiletten aanwezig op het verkoopterrein. Ook is er voldoende gelegenheid om 

wat te eten en te drinken. De vrijwilligers van Victoria Boys zullen u van harte ontvangen. 
  

   

  

https://werkgroep-hulptransporten-oost-europa.email-provider.nl/link/qmg3dv19ts/8lochmm5ja/prcbrehcjv/c5ixdmybtm/ykslzwnwbq


Informatie voor verkopers 
  

   

Minder verkoopplekken en reserveren 
Er zullen veel minder plekken beschikbaar zijn voor verkopers dan we op onze vertrouwde plek 

hadden aan Kanaal Zuid in Apeldoorn. We verwachten maximaal 85 verkoopplekken met auto 

kwijt te kunnen en 5 tot maximaal 10 verkoopplekken voor verkopers die zonder auto, 

bijvoorbeeld met de fiets(kar), komen. 

 

Daarom is het noodzakelijk om van tevoren een verkoopplek te reserveren. Vanaf wanneer dat 

kan komt nog op onze site te staan. Mensen die zich hebben ingeschreven voor de nieuwsbrief 

ontvangen voor die tijd daarover bericht. 

 

Voor de eerste verkoopzaterdag kunt u uitsluitend via de website reserveren (bellen of e-mailen 

daar over heeft geen zin). Tijdens de kofferbakverkoop zelf kunt u tussen 12:00 en 15:00 uur 

een plek reserveren voor één of meer volgende zaterdagen. Dat geldt zolang er nog plekken vrij 

zijn natuurlijk. 
  

   

Hoe laat? 
Als verkoper bent u welkom vanaf 7:15 uur, zodat we om 7:30 uur kunnen beginnen met het 

toewijzen van verkoopplekken. Zodra iedereen een plek heeft ingenomen, worden de 

bezoekers toegelaten. Dat is uiterlijk 9:00 uur. 

 

We houden uw gereserveerde plek vast tot uiterlijk 9:00 uur. Als u er dan nog niet bent, dan 

wordt uw plek toegwezen aan een andere verkoper. 

 

De verkoop is afgelopen om 15:00 uur. Vanaf dan en niet eerder, kunt u het terrein met de 

auto verlaten. 
  

   

Overige zaken 
 Omdat het aantal verkoopplekken beperkt is, worden er geen campers meer toegelaten. Wel 

kunt u nog met auto en aanhanger komen, maar dan moet u 2 gewone plekken reserveren. 

 De prijzen zijn voor een verkoopplek met auto 20 euro en voor een verkoopplek zonder auto 

(fiets(kar) 15 euro. 

 Net zoals andere jaren kunt u niet met de auto komen, uitladen (of een aanhanger afkoppelen) 

en weer van het terrein af rijden. 

 Er geldt voor non-profit-organisaties weer een kortingsregeling van 20%. Kijk voor de 

voorwaarden en hoe u daar gebruik van kunt maken, op onze website (Verkopers - Korting 

NON-PROFIT-organisaties). U moet van tevoren een kortingscode aanvragen. Wel geldt dat er 

maximaal 5 plekken beschikbaar zijn over de hele periode. 

 U ontvangt geen veiligheidsnummer. U betaald daarvoor dan ook geen borg meer. 

 Er kunnen geen electiciteitsplekken gereserveerd worden. 

https://werkgroep-hulptransporten-oost-europa.email-provider.nl/link/qmg3dv19ts/8lochmm5ja/en0pdae4k3/c5ixdmybtm/ykslzwnwbq
https://werkgroep-hulptransporten-oost-europa.email-provider.nl/link/qmg3dv19ts/8lochmm5ja/en0pdae4k3/c5ixdmybtm/ykslzwnwbq


 Iedere particulier met tweedehands goederen is van harte welkom om haar of zijn goederen 

te verkopen. Het verkopen van nieuwe goederen en partijhandel is niet toegestaan. Als u 

ondernemer bent, mag u wel privé-spullen verkopen, zolang ze maar geen enkele relatie 

hebben met uw onderneming. 

  

   

Meest gestelde vragen/spelregels 
Als u vragen heeft kunt u het beste even kijken op onze pagina met 

 Meest gestelde vragen 

 Regels 

 

Het kan zijn dat die pagina's nog niet definitief zijn. Dan staat  bovenaan de pagina dat deze 

nog in bewerking is. 

 

Als u vragen heeft die niet op de website te vinden zijn, stuur dan een e-mail met uw vraag 

naar: verkoop@kofferbakverkopen.nl 
  

   

Informatie voor bezoekers 
  

   

De nieuwe locatie heeft natuurlijk ook gevolgen voor de bezoekers. Hieronder staan de 

belangrijkste veranderingen. 
  

   

Hoe laat? 
Als bezoeker ben u welkom vanaf het moment dat iedereen een verkoopplek heeft gekregen. 

Dat is uiterlijk 9:00 uur. 

 

De verkoop is afgelopen om 15:00 uur. 
  

   

Reis er naar toe 
U kunt de verkooplocatie bereiken met openbaar vervoer (bus), met de fiets en met de auto. 

Door middel van bordjes op de belangrijkste rondweg in Apeldoorn staat aangegeven hoe u 

moet rijden. Er is voldoende fietsenstallling en parkeerruimte aanwezig op de daarvoor 

aangewezen plekken. U wordt dan ook dringend verzocht om de aanwijzingen van de 

verkeersregelaars op te volgen en zeker niet in de woonwijk in die omgeving te parkeren. 

 

De laatste informatie over de route en het parkeren vindt u op onze website: 

kofferbakverkopen.nl 
  

   

Toegang bezoekers blijft gratis 

https://werkgroep-hulptransporten-oost-europa.email-provider.nl/link/qmg3dv19ts/8lochmm5ja/twnhnt67ce/c5ixdmybtm/ykslzwnwbq
https://werkgroep-hulptransporten-oost-europa.email-provider.nl/link/qmg3dv19ts/8lochmm5ja/6g8qjnqquv/c5ixdmybtm/ykslzwnwbq
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De toegang voor bezoekers blijft gratis. 
  

   

 


