
ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DEELNEMERS BOEKENSWAP 2020 

 

1. GEZINSBOND - afdeling Overijse is de inrichter van de “Boekenswap” die doorgaat op: 

 

• Zondag 29 maart 2020 

• Zondag 27 september 2020 

Van 14.00 tot 16.30 uur in de G.C. de Bosuil, Witherendreef 1, 3090 Overijse 

 

2. De boekenswap betreft een “ruil van particulier aan particulier” via een puntensysteem.  

Winkelstock of professionele inbreng is niet toegestaan. Door het aanvaarden van de 

voorwaarden bevestigd de deelnemer te voldoen aan deze voorwaarde. 

 

3. Deelnemen is voorbehouden aan leden van de Gezinsbond.    

 

4. De boekenswap is bedoeld voor boeken en strips die u echt kwijt wil. De ingeleverde items 

worden overgedragen aan Gezinsbond Overijse en kunnen niet gerecupereerd worden. Voor 

dure tweedehands boeken of verzamelitems verwijzen we u graag naar de 

verkoopmogelijkheden op de tweedehandsbeurs of andere bestaande initiatieven.  

 

5. U kan maximaal 30 boeken inleveren. Elk ingeleverd boek is 1 punt waard. U kan met uw 

punten een keuze maken uit het totale aanbod tussen 14 en 16u30. Ook hier is de regel 1 

punt per item. Boeken en/of strips worden geruild via punten aankoop is niet mogelijk. 

 

6. Uw punten zijn “naamloos” u kan ze doorgeven aan bv: uw kinderen of kleinkinderen, enz.  

 

7. Uw punten zijn geldig voor de lopende swap en de eerst daaropvolgende. U bewaart zelf uw 

punten, Gezinsbond verzameld enkel naamloze statische gegevens nodig voor een goed 

verloop en overzicht. 

 

8. Voor een goed verloop is vooraf inschrijven verplicht. Deelname is gratis.  

 

9. De deelnemer verbindt zich er toe alleen artikelen aan te bieden die in goede/redelijke staat 

zijn. De boekenswap is geen inzameling van oud papier.  

 

10. De inrichters hebben het recht om artikelen die niet beantwoorden aan de toegelaten lijst te 

weigeren of te verwijderen. Bij illegaal materiaal kunnen juridische stappen volgen.  

 

11. De inschrijving gebeurt enkel via de website van Gezinsbond Overijse is pas definitief na 

controle van uw lidmaatschap en bevestiging.  

 

12. Binnenbrengen van de boeken kan tussen 11u en 13u. Respecteer de geldende parkeerregels 

en aanwijzingen van de inrichters. 

 

13. Alle onvoorziene omstandigheden worden met de inrichters besproken.  


