INNAME
GOEDEREN
De opbrengst van jouw verkochte spullen gaat naar
dierenwelzijnsorganisaties.
Bovendien helpen we mensen en draag je een steentje
bij aan een beter milieu.
Jouw spullen komen dus altijd goed terecht.

Criteria goederen
De spullen moeten verkoopbaar zijn
Goederen die wij niet kunnen innemen
● Niet verkoopbare meubels:
○ Donker eiken kasten en kastjes
○ Eenpotige donker/licht eiken eettafels, salontafels en draaistoelen
○ Bruine tegeltafels
○ Spaanplaat kasten en bedden in onderdelen
○ Spaanplaat kasten en bedden die niet in zijn geheel vervoerd kunnen
worden
○ Goederen die te stuk of vies zijn (vlekken, huidvet, scheuren,
essentieel ontbrekende onderdelen)
● Dierenwelzijnsbelemmerende goederen:

○ Vis-toebehoren, Dierenkooien, Vliegenmeppers, Vedelgers:
○ let op: benches, reiskooien mogen wel!
● Dieren
● Videobanden
● Oude / gebruikte ordnermappen
● Bouw- en sloopafval
● Groenafval
● Chemisch afval en medicijnen
● Asbesthoudende producten, dit komt vooral voor in oud vinyl
● Onhygiënische goederen
● Olie- of gashoudende goederen
● Niet vervoerbaar – qua omvang;
● Goederen die nadelige effecten kunnen hebben voor veiligheid van
medewerkers
Let op! Dikke TVs, CRT monitors, scanners/printers zonder usb,
zonnehemels nemen we alleen in voor oud ijzerprijs
Goederen die niet specifiek op de lijst staan en toch niet aan de inname
criteria voldoen kunnen door de innemers worden geweigerd.

Wijze van aanbieden
Alle verkoopwaar het liefst schoon, compleet en gereed voor verkoop
aan ons doneren.
● Kleding in een zak;
● Schoenen en kleding graag apart van elkaar aanbieden,
● Kleingoed bij voorkeur in een doos of eventueel in een zak;
● Boeken in een doos;
● Onderdelen bij elkaar in een zak of doos;
● Speelgoed en spellen in een doos
● Metalen; handzaam
● Vloerbedekking in rollen gebundeld

Laten ophalen van goederen
Wawollie haalt overtollige huisraad en goederen gratis op. Wil je
goederen laten ophalen, dan kun je ons op twee manieren benaderen:
1.
Bellen met 030-2410938
2. Contactformulier invullen op www.wawolliekringloop.nl

Let op: Onze chauffeurs lopen geen trappen!
Ophalen in woonhuis/bovenwoning
Goederen dienen op de begane grond klaar te staan. Indien goederen
buiten klaar staan dan dienen deze te zijn afgedekt tegen
weersinvloeden.

Ophalen in een flat, appartementengebouw
Bij aanwezigheid van een lift worden de goederen op de woonverdieping
aan de voordeur opgehaald. De goederen moeten wel in de lift passen.
Bij het ontbreken van een lift worden goederen opgehaald op de begane
grond. Dus: De klant dient de goederen zelf naar beneden te brengen.

Goederen toevoegen aan een al gemaakte afspraak
Indien u al een afspraak heeft ingepland en u wilt hier later iets aan
toevoegen dan verzoeken u in dat geval om te bellen met 030-2410938.
Dan moet beoordeeld worden of de bus niet te vol is.

