
Tijdens de ledendag op zaterdag 26 november 2022 is er ook een tweedehands markt. Hier kun je
replica’s en andere airsoft spullen kopen of verkopen. Denk hierbij aan: tactical vest, belt, kleding,
helm, bril, pouches, hosters, slings en wapenkoffers.
Wat zijn de spelregels?
- aanbieden van tweedehands replica’s kan alleen door leden van de NABV worden gedaan. De
lidmaatschapspas MOET worden getoond;
- elke verkoper vult een formulier in waarop zijn/haar te verkopen spullen worden beschreven – dit
formulier is vooraf beschikbaar op de website van de NABV.
- kopen van tweedehands replica’s kan alleen door leden van de NABV worden gedaan. De
lidmaatschapspas MOET worden getoond op het moment dat de replica wordt overhandigd door
personeel van de tweedehandsmarkt;
- aangeschafte replica’s moeten in een tas of koffer vervoerd worden.
- verkoop kleine spullen gezamenlijk en niet als losse items.
- er is een schietbaan aanwezig om 2e hands replica’s te testen en te bepalen of ze werken (je laat
dan je lidmaatschapspas achter bij het personeel van de markt);
- betalen gaat als volgt: de verkoper stuurt een digitaal betaalverzoek (Tikkie bijv.). Na bevestiging
wordt het item aan de koper meegegeven.
- het is mogelijk om vooraf één of meerdere formulieren van de website te halen, in te vullen, te
printen en dan mee te nemen naar de tweedehandsmarkt. Dat versnelt het inschrijfproces;
- spullen die niet zijn verkocht en niet worden opgehaald voor 10 december 2022 worden eigendom
van de organisatie van de tweedehandsmarkt (NABV)
- de NABV behoudt zich het recht om, zonder opgave van redenen, spullen te weigeren.
Let op:
Ben je van plan een replica aan te schaffen, breng dan je tas of koffer mee om hem in te vervoeren.
Spullen afgeven
Je kunt je te verkopen items afgeven op zaterdag 26 november van 10.00 – 14.30 uur. Na 14.30 uur
worden GEEN spullen meer aangenomen.
Ophalen van niet verkochte spullen
Dit kan tot en met 10 december 2022 tijdens reguliere openingstijden van het NAC. Spullen die voor
deze tijd niet opgehaald zijn worden eigendom van de NABV.


