Plaatsers voorwaarden
Welkom als plaatser bij de goede doelen groep. We hebben een aantal zaken die belangrijk zijn om
structuur te houden en de groep schoon te houden. Het klinkt streng maar dat is het niet en het
went heel gauw.
De groep is flink gegroeid en er zijn plaatsers die 50/50 plaatsen maar daarbij wordt de boekhouding
ook veel lastiger. Wees er dan ook zeker van dat je het ons zo gemakkelijk mogelijk maakt want onze
vrijwilligers hebben al mega veel werk. Lees onderstaande voorwaarden dan ook goed door.
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4.

5.

6.

De spullen die vrijgegeven worden voor de sortering/route bij een centraal punt brengen. Max. een
week
a. Almere Buiten > Molenbuurt bij Vincent vd Steenvoorden
b. Almere Stad > Stedenwijk Noord bij Marianne Rebel
c. Almere Haven > De Wierden bij Nicola
d. Lelystad > Galjoen bij Monique
Goed ingepakt met Naam, bedrag en ophaalpunt + je persoonlijke code die aan je wordt afgegeven
i.v.m. registreren retouren.
Overzichtelijk bijhouden wat je verkoopt en voor welk bedrag en stuur deze lijst digitaal naar Monique
Onvlee ivm de boekhouding
Als spullen niet opgehaald worden dan wordt het bedrag dat retour komt afgetrokken van
openstaande posten. Dit vangt de stichting niet op. Het gebeurd weleens dat iemand niet ophaalt of
niet tevreden is. Gelukkig gebeurd dit niet te vaak.
Maak nette foto’s met rustige achtergronden. Knip de foto’s bij als er teveel ruimte omheen zit. Wees
er zeker van dat de foto niet op zijn kop staat en geef een goede omschrijving bij het artikel. Des te
mooier en beter jouw advertentie, des te sneller verkocht en des te meer het oplevert. Dit is voor ons
alleen voordelig. Foto’s die niet correct staan staat armoedig en die gaan we verwijderen ivm eerste
indruk leden van de groep.
Spullen die stuk zijn, pillig of andere mankementen hebben:

a.
b.

Wel nog goed genoeg? Plaatsen met melding van het mankement
Niet plaatsen als dit echt niet meer kan. We willen kwaliteit leveren.

We zijn niet heel streng maar als we teveel klachten krijgen over advertenties die vanaf 1 plaatser
komen, dan moeten we helaas stoppen met die plaatser.
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Als spullen langer dan 2 weken op de groep staan en niet verkocht zijn, dan ajb zelf verwijderen.
Plaats verschillende dingen. B.v. niet 10 boeken of 10 poppen achter elkaar. Heb je alleen 1 soort
artikel te plaatsen, up dan advertenties van anderen tussendoor waardoor dit minder storend is.
Ruim verkochte advertenties die al geliked zijn door de winnaar zelf op. Als iemand niet geliked heeft
maar het is wel verkocht en ingepakt, mag het ook na 2 dagen worden opgeruimd. Sommige mensen
liken helaas nooit maar als plaatser kom je er vanzelf achter wie dat zijn.
Vermeld altijd dat het om 50/50 gaat als je tegen deze regel plaatst. Dit is voor transparantie naar
onze leden die het goede doel willen helpen en daarmee ook op de hoogte moeten zijn als niet alles
naar het goede doel gaat. Dit geldt uiteraard niet voor onze plaatsers die echt als vrijwilligers voor ons
werken. Die plaatsen 100% voor het goede doel en hoeven dus niets te melden hierover.
Biedingen mogen pas na 4 uren na het laatste bod worden vrijgegeven. Dit staat dus los van wanneer
je de advertentie hebt geplaatst. Als staat de advertentie er al 2 weken, als iemand bied minstens 4
uren wachten. Langer mag altijd maar wel graag binnen 2 werkdagen goedkeuren.
Als je upped, doe dit dan ook direct voor andere advertenties en niet alleen voor jezelf. Dit is fijner
voor zowel leden als vrijwilligers en toont ook beter dan er niet 1 naam te zien is in de eerste 10
advertenties. We werken samen op de groep als 1 team.
Er is geen maximum aan het te plaatsen advertenties maar hou wel rekening:
a. Met de leden: Niet spammen
b. Met de andere plaatsers: Die moeten ook de kans krijgen voor hun advertenties
Up af en toe advertenties als er teveel verkocht staan bovenin. Stel je hebt advertenties goedgekeurd,
up dan een aantal weer omhoog die nog niet verkocht zijn anders moeten leden eerst 20 advertenties
die verkocht zijn door om eindelijk te zien wat nog niet verkocht is.
Als leden om een tikkie vragen, meld dan dat de tikkies pas kunnen worden verzonden als de spullen
al gesorteerd bij het ophaalpunt liggen. Vooraf vragen is geen optie. Dit is boekhoudkundig
verwarrend voor degene die dit bijhoudt. Meld dan ook aan het lid, dat lid moet wachten tot de
spullen bij het ophaalpunt zijn (cq sorteerpunt voor verzendingen).
Wil iemand laten verzenden dan graag ook de pakketjes afleveren met naam en adres + bedrag. Nu
moeten onze vrijwilligers achter adressen aan en dat is niet de bedoeling. Stem dus direct even met lid
in messenger af wat het adres is. Dit komt ook de verwerking snelheid ten goede.
Als laatste maar niet minst belangrijke: Uppen heel graag de up verwijderen. Dus je kunt ook een .
schrijven of een plaatje of wat je leuk vind, maar direct daarna dat commentaar verwijderen. Het staat
nl heel raar als een advertentie meerdere ups heeft. Dat zien we liever niet. De advertentie gaat
omhoog door een activiteit/actie en blijft hoog ook als je die activiteit hebt verwijderd. We zien graag
schone advertenties met alleen biedingen van leden en/of commentaar van leden.

Ten slotte: Bedankt dat u er bent!

