REGLEMENT TWEEDEHANDSMARKT
Art. 1. - Omschrijving van de activiteit. De tweedehandsmarkt is een
activiteit ingericht door FORUM-Federatie vzw met als doel een kanaal en de
gelegenheid te creëren voor particuliere aanbieders en vragers van
tweedehandse gezelschapsspellen om elkaar te ontmoeten en waarbij de
vrijwilligers van FORUM-Federatie vzw optreden als een niet begunstigde
tussenpersoon om de logistieke en financiële afhandeling van potentiële
(ver)kopen te vereenvoudigen.
Art. 1 bis - Als deelname in de onkosten en om het risico op verloren
en/of beschadigde spellen te helpen dekken, zal FORUM-Federatie vzw bij de
uitbetaling (zie art. 24-28) 10% inhouden op het uit te betalen bedrag voor
de verkochte spellen. Voor niet verkochte spellen is de aanbieder geen
vergoeding verschuldigd.
Art. 2 - De tweedehandsmarkt als dusdanig is een onderdeel van de 'dagen
van het gezelschapsspel' die elk jaar in november plaatsvinden en waarvan
FORUM-Federatie vzw één van de inrichters is. Verwijzingen naar specifieke
dagen en/of tijdstippen zijn telkens binnen de context van dit evenement te
beschouwen.
Art. 3 - Alle reguliere bezoekers en aangemelde vrijwilligers van
voornoemd evenement hebben tijdens de openingsuren op zaterdag en
zondag toegang tot de tweedehandsmarkt als ‘koper’.
Art. 4 - Alle reguliere bezoekers en aangemelde vrijwilligers van
voornoemd evenement hebben tijdens de openingsuren op zaterdag en
zondag toegang tot de tweedehandsmarkt als ‘verkoper’ mits
onderschrijving en naleving van het onderhavige reglement en de daarin
opgelegde voorwaarden en beperkingen.
Art. 5 - Hoewel FORUM-Federatie vzw en haar vrijwilligers overeenkomstig
de voorgaande bepalingen als tussenpersoon optreden, geldt elke (ver)koop
die binnen de context van deze tweedehandsmarkt plaatsvindt nadrukkelijk
als gesloten tussen de verkoper en de koper. De conform art. 1 bis
ingehouden bijdrage van de verkoper dient ter dekking van de kosten en
risico's van de tweedehandsmarkt.
Art. 6 - Algemene principes. De verkoper geeft de te koop aangeboden
tweedehandse gezelschapsspellen, met opgave van de vraagprijs, in
bewaring aan FORUM-Federatie vzw die deze vervolgens opneemt in het
aanbod van de tweedehandsmarkt.
Art. 7 - De koper kan de op de tweedehandsmarkt te koop aangeboden
gezelschapsspellen aankopen door de contante betaling van de door de
verkoper opgegeven vraagprijs.
Art. 8 - De verkoper kan op het einde van elke dag waarop voornoemd
evenement plaatsvindt de door hem aangeboden, verkochte spellen
afrekenen en de niet verkochte weer ophalen.
Art. 9 - Intake. Particuliere verkopers kunnen hun tweedehandse
gezelschapsspellen uitsluitend voor verkoop aanbieden op de speciaal
daarvoor ingerichte intakemomenten en onder voorbehoud van een
aanvaarde voorinschrijving.
Art. 10 - Voor de reguliere bezoekers van voornoemd evenement gebeurt
de intake van tweedehandse gezelschapsspellen op zaterdag en zondag,
telkens van 10h00 tot 12h00.
Art. 10 bis - Een specifiek formulier voor de voorinschrijving wordt ter
beschikking gesteld op de website http://spel.forumfederatie.be/ (rubriek
kopen en verkopen > tweedehandsmarkt) en dient volledig ingevuld via email gestuurd te worden naar tweedehands.beurs@forumfederatie.be.
Art. 10 ter - Na controle van de volledigheid en juistheid van het ingevulde
formulier en in functie van de capaciteit van de tweedehandsmarkt,
ontvangt u een bevestiging dat uw aanmelding aanvaard werd. Ook indien
uw aanvraag niet weerhouden kan worden, ontvangt u hiervan bericht met
opgave van de reden van weigering.
Art. 11 - De organisatie behoudt zich, ondanks bevestiging van
voorinschrijving, het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de
intake van tweedehandse gezelschapsspellen voor verkoop op elk van de
voorziene intakemomenten tijdelijk op te schorten en/of vroegtijdig te
beëindigen in functie van de intakecapaciteit op het moment zelf.
Art. 12 - Elke particuliere verkoper wiens voorinschrijving aanvaard werd,
dient zich persoonlijk aan te bieden voor de intake en mag maximaal
eenentwintig (21) gezelschapsspellen voor verkoop op de
tweedehandsmarkt aanbieden.
Art. 13 – De titel, uitgever en vraagprijs van de te koop aangeboden spellen
moeten overeenstemmen met deze die de verkoper heeft opgegeven op het
aanmeldingsformulier (hierna de verkooplijst genoemd).

Art. 14 - Vraagprijzen dienen steeds in hele euro’s uitgedrukt te zijn. De
totale vraagprijs van alle voor verkoop aangeboden spellen op één
verkooplijst mag niet meer dan tweehonderd vijftig euro (€ 250,00)
bedragen. Voorbeeld: Wie 20 spellen voor verkoop aanbiedt, dient dit aan
een gemiddelde vraagprijs van € 12,50 te doen; wie slechts 10 spellen voor
verkoop aanbiedt, kan een gemiddelde vraagprijs van € 25,00 hanteren.
Art. 15 – De verkooplijst dient na controle van de aangeboden spellen door
een medewerker van FORUM-Federatie vzw – gedagtekend en
gehandtekend te worden. Door de handtekening verklaart de verkoper zich
nadrukkelijk akkoord met onderhavig reglement.
Art. 16 - De organisatie zal de verkoper een uniek verkopernummer
bezorgen. Het ticket met dit nummer geldt als ontvangstbewijs en dient te
worden voorgelegd voor het afrekenen van de verkochte spellen en/of
afhalen van de niet-verkochte spellen.
Art. 17 - De organisatie zal de aangeboden spellen na intake zo snel als
mogelijk toevoegen aan het aanbod van de tweedehandsmarkt. Bij grote
drukte kan hierbij enige vertraging optreden. De aangeboden spellen
worden steeds in volgorde van intake aan het aanbod toegevoegd.
Art. 18 - Criteria voor intake. Alleen zichtbaar tweedehandse
gezelschapsspellen van particuliere verkopers komen in aanmerking voor
intake. Spellen die nog geheel in folie verpakt zijn, zijn om deze reden
nadrukkelijk van de tweedehandsmarkt uitgesloten, evenals legpuzzels en
andere speelgoedartikelen die geen gezelschapsspellen in de traditionele zin
zijn.
Art. 19 - Alle aangeboden spellen moeten volledig (d.w.z. met inbegrip van
alle spelonderdelen en spelreglement) en in goede staat zijn. Zij mogen
gebruikssporen vertonen maar moeten wel speelbaar zijn.
Art. 19 bis - Indien spelonderdelen en/of spelreglement zouden
ontbreken, moet dit uitdrukkelijk en voorafgaand worden gemeld door
toevoeging van het woord 'onvolledig' bij het betrokken spel op de
verkooplijst én door het bijvoegen van een A4-blad bovenaan in de speldoos,
met gedetailleerde vermelding van hetgeen ontbreekt.
Art. 20 - Alle aangeboden spellen moeten een intacte (d.w.z. volledig
gesloten) doos hebben, voorzien van een stevig elastiek.
Art. 21 - De verkoper dient zich er van te vergewissen dat de potentiële
koper de inhoud van de doos op een comfortabele manier kan controleren.
Het is daarom aan te bevelen om de spelonderdelen enigszins te groeperen
met behulp van elastiekjes, sorteerzakjes e.d.
Art. 22 - Voor spellen met mechanische en/of elektronische onderdelen
dient de verkoper er voor te zorgen dat de potentiële koper de correcte
werking hiervan ter plaatse kan testen, bv. door dergelijke spellen van
werkende batterijen te voorzien.
Art. 23 - De organisatie behoudt zich het recht voor om één of meerdere
aangeboden spellen te weigeren indien aan de hierboven vermelde criteria
niet (of niet volledig) voldaan is en/of wanneer zij het vermoeden heeft dat
de verkoper geen particuliere verkoper is of dat deze optreedt namens een
niet-particuliere verkoper.
Art. 24 – Teruggave en uitbetaling. Verkopers kunnen zich op zaterdag
vanaf 16u00 en op zondag vanaf 15u00 bij de verantwoordelijke van de
tweedehandsmarkt melden voor de uitbetaling van de verkochte spellen en
teruggave van de niet-verkochte spellen. Beide dienen steeds samen en
uiterlijk vóór sluiting van de beurs op zondagavond te gebeuren.
Art. 25 - Voor teruggave en uitbetaling dient de verkoper het ontvangen
ticket met zijn verkopernummer voor te leggen. Desgevraagd zal de verkoper
tevens een identiteitsbewijs moeten tonen.
Art. 26 - Op het ogenblik van teruggave en uitbetaling (met inhouding van
10% van de verkoopopbrengst zoals bepaald in art. 1 bis) dient de verkoper
de verkooplijst een tweede maal te handtekenen ‘voor ontvangst’. De
geplaatste handtekening dient identiek te zijn aan deze bij de intake.
Art. 27 - Indien de teruggave en uitbetaling aan een andere persoon dient
te gebeuren dan diegene die de intake verricht heeft, dient deze persoon te
beschikken over een gehandtekende volmacht van de verkoper die de intake
verricht heeft.
Art. 28- Spellen die op het einde van de beurs niet werden afgehaald,
worden geschonken aan GraSpAc, die deze spellen een nieuw leven schenkt
via diverse projecten voor kansarme gezinnen en kinderen.
Art. 29 - Prijsverlagingen. In tegenstelling tot voorgaande edities is het
doorvoeren van prijsverlagingen van zaterdag op zondag met ingang van
2018 niet meer mogelijk.
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