Goederen halen en brengen
ste

de

1 keus in 2 hands goederen. De winkel van Terre des Hommes Middelburg
biedt de mogelijkheid voor het gratis ophalen van goederen bij particulieren
woonachtig op Walcheren. U kunt hier direct een afspraak voor maken.

Bel 06 – 19 99 65 63
Wij halen de goederen binnen 5 werkdagen bij u op.

Welke goederen halen wij bij u op

 Huishoudelijke artikelen, serviesgoed, bestek, kleine apparaten
 Klein meubelen; o.a. bijzettafeltjes, nachtkastjes, tv-kastje
 Woningdecoratie, schilderijen, vazen, bloempotten, prullaria
 Textiel, gordijnen, hand- en theedoeken
 Kleding en schoeisel, dames, heren, kinderen, baby’s
 Boeken, CD’s en DVD’s
 Speelgoed
 Sieraden

Goederen dienen te voldoen aan
 Herbruikbaar
 Schoon en droog
 Werkend
 Compleet
 Geen grote beschadigingen of slijtage
 Handel- en vervoerbaar
 Zie ook onze voorwaarden aan achterzijde

Voorwaarden voor het aanbieden aan onze ophaaldienst
 Het ophalen van goederen door de vrijwilligers is kosteloos.
 Gelieve alles op één centrale plek te verzamelen die goed bereikbaar (max.
30 meter) is voor personen- en bestelwagen.

 Woonhuis: goederen dienen op de begane grond klaar te staan. Indien
goederen buiten klaar staan dan dienen deze te zijn afgedekt tegen
weersinvloeden.

 Flat / appartementengebouw. Bij aanwezigheid van een lift, de goederen

graag zo dicht mogelijk bij de lift aanbieden. De goederen dienen met de lift
vervoerd te kunnen worden. Bij het ontbreken van een lift dienen de
goederen klaar te staan op de begane grond.

 Bij een camping / recreatiepark. Bij voorkeur aanbieden bij de ingang van de
camping / het park. De chauffeur rijdt de camping / het park op, wanneer de
ophaallocatie goed bereikbaar is voor een personen- en bestelwagen.

 Onze vrijwilligers mogen geen goederen uit schuur, garage of tuin halen, als
u niet aanwezig bent.

 Klein huisraad en losse spullen aanbieden in een stevige doos en/of zak.
 Kleding aanbieden in een afgesloten zak.
 Onze vrijwilliger(s) bepalen op basis van hun ritplanning en ruimte in het
voertuig of zij goederen wel/niet meenemen. Mogelijk dat een nieuwe
afspraak gemaakt wordt voor het ophalen van de overige goederen.

 Onze vrijwilligers mogen spullen weigeren als ze niet aan deze voorwaarden
voldoen. Wij hopen dat u hiervoor begrip heeft omdat afval ons veel geld
kost.

Liever de spullen zelf brengen?
U bent van harte welkom in onze winkel te Middelburg. Onze openingstijden:
Maandag
Dinsdag t/m vrijdag
Zaterdag

13.30 – 17.00 uur
10.00 – 17.00 uur
10.00 – 16.30 uur

Stichting Terre des Hommes Middelburg
Achter de Houttuinen 48 4331 NJ Middelburg

