
TRASH deluxe: Loved Before. Pop-Up Store  
VERKOOP TWEEDEHANDSKLEDING VOLWASSENEN 

 
Heb je kleding die nog in goede staat is maar die je niet meer draagt omdat je bent vermagerd, 

verdikt, van stijl veranderd, miskoop gedaan…? Dit is je kans om je overbodige stukken te verkopen 

en plaats te maken in je kleerkast! We aanvaarden alle kleding voor volwassenen die in goede staat 

is.  

 

Plaats en datum verkoop 

● OPEK, Vaartkom 4, 3000 Leuven, gelijkvloers Kleine Zaal 

● Zaterdag 24 januari 2015 van 11u tot 18u 

 

Deelname 

● Je kan je aanmelden om deel te nemen t.e.m. zondag 11 januari 2015 via het 

deelnameformulier op www.reused.be. 

● Deelname is definitief na bevestiging via mail door REused vzw. 

● Wij bezorgen je een lijst om in te vullen en prijskaartjes om aan je kleding te bevestigen. 

● Deelname is gratis, je betaalt enkel een commissie van 15% aan REused vzw op wat je 

verkocht hebt. Heb je niks verkocht, dan kost het je dus niets. 

● Jij bepaalt zelf de prijs die je wil voor de kledingstukken die je binnenbrengt. 

 

Binnenbrengen kleding 

● Vrijdag 23 januari 2015 van 15u-21u in OPEK LEuven 

● Alle kleding moet op kapstokken hangen en in goede staat zijn. Kleding met gaten of 

vlekken wordt niet aanvaard.  

● Zorg dat de prijskaartjes die wij je bezorgd hebben, goed bevestigd zijn want als ze er af 

vallen, kan het stuk niet meer verkocht worden. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.reused.be&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFTerUH0C1ifQXfaYt1IBCOT6Hxfg


 

Verkoop 

● Jij moet zelf zaterdag 24 januari niet aanwezig zijn, wij zorgen voor de verkoop. De Loved 

Before Pop-Up Store is geopend op zaterdag 24 januari 2014 van 11u tot 18u. 

 

Afrekening en ophalen niet verkochte kleding 

● Maandag 26 januari 2015 van 15 tot 21u in OPEK Leuven 

● We maken de afrekening en jij neemt jouw kleding die niet verkocht is, terug mee. Aan de 

hand van de lijst die je opgesteld hebt voor het binnenbrengen van de kleding, kan er 

gecontroleerd worden of de afrekening klopt. 

● REused vzw houdt 15% van de opbrengst om de kosten die we hebben te dekken (huur 

locatie,  voorzien van kledingrekken, prijskaartjes,... ). 

● Kleding die niet terug mee genomen wordt, schenken we aan een goed doel. 

 

 

 

 


