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Hoe, wat, waar?
Stichting Kringloop Organisatie Tynaarlo (SKOT) geeft herbruikbare huisraad graag
een tweede leven. Dat kan op twee manieren:
1. Je kunt je goederen brengen naar Kringloopwinkel Vries.
2. Je kunt je goederen gratis door SKOT laten ophalen. Het verzorgingsgebied
herbruikbare huisraad is de gemeente Tynaarlo.
In de afvalwijzer van de gemeente Tynaarlo kun je zien welke afvalstromen herbruikbare zijn
of tegen betaling kunnen worden afgestort. Het hier beschreven innamebeleid geldt voor
particulieren, scholen, stichtingen en verenigingen.
Innamevoorwaarden
Wat is herbruikbare huisraad? SKOT neemt goederen aan wanneer deze aan onderstaande
voorwaarden voldoen:
• Het artikel is als product of als grondstof herbruikbare.
• Het artikel is schoon (of eenvoudig schoon te maken).
• Het artikel bevat geen grote beschadigingen of vlekken.
• Het artikel is werkend.
• Het artikel is compleet.
• Het artikel is hanteerbaar.
• Het artikel past in ons assortiment (onze interne voorraadlijst is leidend).
(Bij twijfel kun je contact opnemen via het contactformulier op onze website
www.kringloopwinkel vries.nl of via 0592-543718).
Brengen
Je kunt je goederen zelf bij SKOT afgeven tijdens de openingstijden van onze gele inname
unit. (In verband met veiligheidsrisico’s is het niet toegestaan om buiten openingstijden
goederen op het terrein achter te laten.)
Voor openingstijden gele inname unit en winkel zie: www.kringloopwinkelvries.nl
Als de gebrachte goederen niet aan de voorwaarden voldoen, kan het dus voorkomen dat ze
niet geaccepteerd worden.
Let op: wanneer een medewerker van SKOT je op jouw verzoek helpt met het uitladen van je
gebrachte goederen dan kan SKOT niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade
aan je vervoermiddel.
Halen
Telefonisch kan je informatie inwinnen over het ophalen van goederen. Onze medewerker
planning kan dan samen met jou bepalen of de op te halen goederen voldoen aan
bovenstaande voorwaarden en vervolgens een datum prikken.

