Spelregels inname goederen
Goederen worden enkel aangenomen als deze herbruikbaar zijn.
Wat nemen wij aan

 Elektronische/elektrische apparaten (tv’s, audio/video, lampen,
keukenapparatuur etc.).
 Grote huishoudelijke apparaten (was-, droog-, koel-, vries- en
kookapparatuur).
 Klein huishoudelijk goed (serviesgoed, potten en pannen,
speelgoed, schilderijen, boeken, platen, snuisterijen etc.).
 Kleine transportmiddelen (fietsen, bromfietsen, kinder- en
bolderwagens).
 Metalen voorwerpen (oud ijzer, koper, aluminium).
 Meubilair (bankstellen en fauteuils, tafels, stoelen, kasten,
tuinmeubelen, lampen).
 Sanitaire artikelen (wasbakken, kranen).
 Textiel (kleding, schoenen, tassen, gordijnen en beddengoed).
 Slaapkamerartikelen (bedden, spiralen, matrassen en linnenkasten ).
Wat nemen we niet aan




Bouw-, sloop- en chemisch afval, toiletpotten, waterbedden,
tuinbestrating, surfplanken, vloerbedekking, tuinafval en
verpakkingsmateriaal.
Banken, stoelen en matrassen met vlekken en/of
beschadigingen nemen wij niet gratis mee. We kunnen ze
voor u afvoeren naar een afvalverwerker en u betaalt dan
vooraf onze stortkosten. Dit kunt u met onze chauffeur
overleggen.

Overig in nader overleg te bepalen; e.e.a. ter beoordeling van de bedrijfsleiding
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Als u uw spullen laat ophalen door onze ophaaldienst
 Goederen dienen op de begane grond klaar te staan. Indien goederen buiten
klaar staan dan dienen deze afgedekt te zijn tegen weersinvloeden. Gelieve alles
op één centrale plek te verzamelen, die goed bereikbaar is voor vrachtwagen en
medewerker.
 Let op: onze medewerkers mogen geen goederen uit schuur of garage halen als
u niet aanwezig bent. Houdt u hier rekening mee.
 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.
 Onze medewerkers mogen alleen goederen meenemen die beneden klaar staan.
 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor mogelijke schade aan uw
eigendommen.
Zelf uw spullen brengen
Dit kunt u doen op onze winkeladressen . Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 16.45 uur en
zaterdag van 10.00 tot 16.45 uur.
U kunt ook uw kringloopgoederen aanbieden op ons depot op de milieustraat.
Hiervan zijn de openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.
Wanneer goederen niet geschikt worden bevonden dan gebeurt dit altijd met opgaaf
van reden. Indien u het niet eens bent met de beslissing van onze medewerker dan
kunt u dit telefonisch kenbaar maken via info@kringloopdekempen.nl .
Ontruimingsservice
U kunt ook uw volledige woning laten ontruimen door onze woningontruimingsservice. Wij maken altijd vooraf heldere afspraken om dit respectvol voor
u uit te voeren.
Bel voor vragen of informatie naar 040-2544334.
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