
Vanaf 1 juli stopt de inname van goederen op 
zaterdag en zijn de openingstijden aangepast. 
Bij de kringloopwinkel en het innameloket van Vincentius zijn alle door 
het RIVM geadviseerde maatregelen genomen.  
Vanaf 1 juli zijn de openingstijden van het innameloket gewijzigd.  

Het innameloket is vanaf 1 juli geopend op dinsdag tot en met vrijdag van 
11:00 uur tot 14:00 uur. Op zaterdagen is het innameloket GESLOTEN. 

Voor de winkel en het innameloket blijven onderstaande 
veiligheidsmaatregelen van toepassing: 

 

 

Verder vragen wij u in de winkel rekening te houden met het onderstaande: 

 U krijgt handschoenen en een ontsmet mandje en u wordt 
 verzocht daarvan gebruik te maken tijdens zijn/haar bezoek. 

 Het maximaal aantal klanten dat in de winkel aanwezig kan zijn is 10. 
 Er zijn gastheren/vrouwen in de winkel aanwezig, volg altijd hun 

aanwijzingen op.  
 Het pashokje en het toilet zijn gesloten, onze excuses voor het 

ongemak. 
 Beperk uw tijd in de winkel, gun anderen ook een kans! 

 

Speciaal voor de inname van goederen gelden de volgende aanvullende 
regels: 

 Het innameloket is gevestigd tegenover de ingang van de winkel. 
 Iedere keer mag er maar 1 klant spullen op het schap neerzetten.  



 Volg altijd de aanwijzingen op van het personeel bij het innameloket.  
 We nemen niet alle goederen aan. De goederen op volgende lijst 

nemen we voorlopig niet aan.  

 

 Alle artikelen die vies en/of kapot zijn 
 Apparaten waarvan knoppen ontbreken of zijn afgebroken     
 Donkerbruin eiken meubelen 
 Cable-receivers van Ziggo 
 Foto ontwikkel- en vergrotingsapparatuur voor donkere kamers 
 Elektronische orgels 
 Etenswaren 
 Flatbad-scanners  
 Frituurpannen die niet zijn schoongemaakt  
 Koffiezetapparaten zonder glazen pot 
 Losse tuinmeubelen 
 Opblaasbare artikelen zoals luchtbedden, zwembadjes etc. 
 Ordners en ringbanden 
 Plastic A4 bakjes 
 Printers die niet kunnen scannen 
 Schermerlampen zonder kap 
 Televisies zonder afstandsbediening 
 Televisies met een dikke buis aan de achterkant 
 Thermoskannen 
 U.V.-zonnebanken 
 Verf en chemicaliën 
 Gedemonteerde kasten moeten compleet zijn, dus met 

schroeven en klein materiaal. 
 Plastic tuinmeubilair wordt alleen als set geaccepteerd 
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