Uitgave 2022-3 - Het laatste nieuws over de
kofferbakverkopen van de Stichting WHOE

Bekijk de webversie

Algemene informatie
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. U kunt uw gegevens ook aanpassen. Zo kunt u zich bijvoorbeeld ook inschrijven voor
de nieuwsbrief van de WHOE.
Zoals eerder aangekondigd zal de kofferbakverkoop in 2022 plaats vinden op 23 en 30 juli en 6,
13 en 20 augustus op het terrein van voetbalvereniging Victoria Boys aan de Berghuizerweg
in Apeldoorn.

Eten, drinken en toiletten
Er zijn voldoende toiletten aanwezig op het verkoopterrein (€. 0,50). Ook is er voldoende
gelegenheid om wat te eten en te drinken. De vrijwilligers van Victoria Boys zullen u van harte
ontvangen.

Informatie voor bezoekers
Toegang en openingstijden
De toegang en het parkeren voor bezoekers is en blijft gratis.
U bent welkom vanaf het moment dat iedere verkoper een plaats heeft gekregen. Tot die tijd
kunt u het terrein niet op. Dat is uiterlijk 9:00 uur.
De verkoop duurt tot 15:00 uur.

Reis er naar toe en parkeren
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. Kijk voor meer detail informatie op deze pagina.

Minder validen
Als u in bezit bent van een parkeerkaart voor minder validen, dan kunt u dicht bij de ingang
parkeren (zolang er plaats is). Geef dat aan bij de verkeersregelaars.
Het verkoopterrein is wel licht heuvelachtig.
Er zijn uiteraard toiletvoorzieningen aanwezig die voor u bereikbaar zijn.

Informatie voor verkopers
Reserveren verkoopplekken
Het is noodzakelijk om van tevoren een verkoopplek te reserveren. Dat kan via onze website
vanaf 22 juni 10:00 uur.
Omdat op dat moment de site overbelast raakte door extreme drukte en we iedereen een kans
wilden geven om te kunnen reserveren, hebben we besloten om de verkoopplekken daarna in
delen vrij te geven. Het voorlopig laatste deel is zaterdag 2 juli vrij gegeven.
Voor de verkoop van 23 juli 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 en
betalen voor één of meer volgende zaterdagen (30 juli en 6, 13 en 20 augustus). Dat geldt
zolang er nog plekken vrij zijn natuurlijk.
Als er nog plekken over zijn vanuit de handmatige verkoop, dan komen die de zaterdag voor
de volgende verkoopzaterdag beschikbaar op de site. (Bijvoorbeeld: overgebleven plekken
voor 30 juli komen zaterdagavond 23 juli op de site.)
Als niet alle plekken voor een verkoopzaterdag zijn verkocht, kunt u zich die zaterdag ook
gewoon melden en afrekenen.
Als alle plekken voor een verkoopzaterdag zijn verkocht, kunt u zich die zaterdag ook
melden. U kunt dan plaatsnemen in de reservewachtrij. Als een verkoper die gereserveerd
heeft zich om 9:00 uur nog niet gemeld heeft, dan kunt u, tegen betaling van het normale
bedrag, een plaats krijgen. We kennen die toe op volgorde van binnenkomst in de
reservewachtrij.

Waar en hoe laat?
De routebeschrijving naar de wachtrij, staat op onze website.
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, tenzij de organisatie anders beslist (bijvoorbeeld in noodgevallen). U kunt dus niet
met uw auto het terrein op, uitladen en er weer vanaf rijden.

Meest gestelde vragen/spelregels
Als u vragen heeft kunt u het beste eerst even kijken op onze pagina met
Meest gestelde vragen (deze kunnen nog aangevuld worden)
Regels (deze zijn definitief)
Als u vragen heeft die niet op de website te vinden zijn, stuur dan een e-mail met uw vraag
naar: verkoop@kofferbakverkopen.nl
Zoals eerder geschreven: bellen of mailen om een verkoopplek te reserveren is NIET mogelijk.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen e-mails meer wilt ontvangen, kunt u
zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u verkoop@kofferbakverkopen.nl toe aan uw adresboek.

