
SPULLEN SCHENKEN
Alvast bedankt dat je aan De Kringwinkel denkt! Jij geeft gratis, maar niet voor niets.
Met je gift help je het milieu én steun je regionale sociale tewerkstelling.

ZELF BRENGEN
in 1 van de 4 winkelpunten tijdens de openingsuren (dinsdag tot en met zaterdag van 10u tot 17u30)

GRATIS OPHALING
regel een afspraak op 051 24 49 14 of via info@dekringwinkelmidwest.be

WAT KAN IK GEVEN?
De Kringwinkel is blij met alles wat nog herbruikbaar is
Kledij en textiel, speelgoed, boeken, meubelen, huisraad, decoratie, elektro, fietsen, multimedia, sport- en babyartikelen.
Het is welkom. Met beschadigde, gescheurde, vuile, versleten of onvolledige dingen ga je best naar het containerpark.
Twijfel je? Stel jezelf dan de vraag “zou mijn buurvrouw het nog kunnen en willen gebruiken?” of contacteer ons!

Elektro en fietsen mag je altijd brengen, ook als deze beschadigd of in slechte staat zijn
De Kringwinkel is ook inzamelpunt voor Recupel en zorgt voor milieuvriendelijke recyclage van afgedankte elektro. Bovendien
hebben we een herstelatelier waar herbruikbare apparaten en fietsen een opknapbeurt krijgen en medewerkers een vak leren. 

Dit aanvaarden we zeker niet
- zetels waarvan de bekleding is vervuild of gescheurd - losse 1-zitjes van beperkte kwaliteit
- vezelplaten meubelen die niet meer hermonteerbaar zijn - meubelen waar delen van ontbreken (achterwand, deur,… )
- oude bedbakken (houten kader, ijzeren veren)  - gescheurde of bevlekte matrassen
- beschadigde, versleten (tuin-)meubels en parasollen - vervuild en vies textiel 
- zwaar bevuilde of beschadigde huisraad    - tijdschriften 
- betamax-video’s      - koelkasten die niet vet- en voedselvrij gemaakt zijn 
- TL-lampen of kapotte gloeilampen/spotjes  - babyartikelen die vuil, beschadigd of onvolledig zijn

Bepaalde producten mogen we bij wet niet aanvaarden, ophalen en/of verkopen
- omdat ze mogelijks onveilig of ongezond zijn bv. wapens, motorvoertuigen, industriële zonnebanken, klein gevaarlijk afval
zoals verf, asbesthoudende producten, inkt, autobanden, ... maar ook etenswaren, dranken en andere producten met een
houdbaarheidsdatum.
- ter bescherming van bedreigde diersoorten bv. ivoor of opgezette inheemse roofvogels
- ter bescherming van de privacy, intellectuele eigendomsrechten of auteursrechten bv. gekopieerde video’s en audiocassetten,
namaakproducten 

Opgelet
- Bij gratis ophaling, vragen we dat alle goederen op het gelijkvloers klaar staan en dat grote stukken (wandkasten, bedden,...)
gedemonteerd zijn.
- Deponeer nooit goederen voor De Kringwinkel tijdens desluitingsuren. U riskeert een boete voor sluikstorten! Op diverse
containerparken staat een recipiënt voor De Kringwinkel, vraag er naar aan de parkwachters.

BEDANKT!
ROESELARE
D. Mergaertstraat 15

IZEGEM
L. De Raetlaan 5

TORHOUT
Industrielaan 27A

TIELT
D. Darraslaan 58


