Lijst van niet of wel in te nemen goederen Dorcaswinkel Heiloo
Deze lijst dient als leidraad voor mensen die spullen willen inbrengen
Augustus 2019
NIET in te nemen
Meubels, slaapkamer
Lage kinderbedjes (i.v.m. veiligheidsnormen)
Houten stereomeubel
Kapotte lampen en lampenkappen
Grote wandmeubels
Zware donker eiken meubelen
Zonnebanken
Salontafels met plavuizen
3 zits bankstellen
Doorgezakte banken met vlekken
Bedden korter dan 2.00 meter lengte
Gebruikte matrassen
Demontabele kasten
Doorgezakte en verkleurde stoffen stoelen
TV kasten van eikenhout of glas
Ombouw van bedden, in diverse onderdelen
Elektra, computer
Computermonitoren
Computers van ouder dan 5 jaar
Oude printers, faxen, scanners
Diepe oude TV’s
Videorecorders
Vieze ovens

Keukenspullen, huisraad, tuinspullen
Oude bekraste bakpannen en kookpannen
Kapotte serviezen
Gebruikte luxaflex of rolgordijnen
Demontabele kerstbomen
Glazen en bekers met reclame
Vieze friteuse
Vies tosti-ijzer
Broodmachines
Terrastegels en stenen
Betonnen blokken

WEL in te nemen, mits werkend en zonder schade of
gebrek

Kinderledikanten met hoge opstaande randen
Meubels Ikea en aanverwante woonwinkels
Design lampen
Moderne kleinere wandmeubels
Licht eiken en antiek eiken meubels
Jaren 50/60 vintage meubels
Jaren 50/60 tafels met mozaïek inleg
Lederen bankstellen indien niet verkleurd of bekrast
Design banken
Bedden met lengte vanaf 2.00 meter
Nieuwe matrassen, zonder vlekken
Vintage design stoelen
Sta-op stoel (Prominent)

Flatscreens groter dan 22” = 55 cm diagonaal
Laptops en desktops tot 5 jaar oud , i-pads
All-in one apparaten tot 5 jaar oud
Flat screen tv’s met afstandsbediening
Combimagnetron/magnetron
Versterkers, tuners, CD-spelers, cassettedecks en
luidsprekers als losse componenten
Wasmachines en drogers, mits goed werkend
Koffiezetappraraat, senseo en waterkokers
Stereotorens met boxen
Platenspelers, ook retro-uitgaven

Nieuwe pannen en serviesgoed
Fotolijsten
Sieraden
Beelden, vazen, borden en porselein
Nieuwe glazen, speciale bierglazen
Naaimachines, mits goed lopend
Keukenapparaten (mixers, citruspers e.d.)
Droogmolens
Strijkplanken
Tuingereedschap

Bloempotten binnen en buiten
Tuinmeubelen, parasols
Zonwering alleen indien nieuw in verpakking
Kerstartikelen (ballen, versiering, beeldengroepen)
Schone autostoeltjes en verhogers, tot 10 jaar oud
Fietszitjes met bevestiging, tot 10 jaar oud
Kleding, textiel, sport
Gemerkte kleding met naam (i.v.m. privacy)
Vieze en kapotte knuffels
Gedragen ondergoed en sokken
Tenten
Luchtbedden
Ski’s ouder dan 10 jaar
Langlaufschoenen ouder dan 10 jaar
Overgordijnen en vitrage ouder dan 12 jaar
Gedragen pantoffels, sandalen, slippers
Oude vloerkleden

Boeken, video, cd en vinyl en games
VHS-videobanden
Kopie cd’s/CD-R en kopie dvd’s
X-delige encyclopedieën
Readers Digest en Lekturama boekenseries
CD-roms en PC-CD’s ouder dan 8 jaar
Zelf opgenomen cassettebandjes
Pocket woordenboeken
Talencursussen (NTI, Teleac)

Verzamelingen, speelgoed, instrumenten
Orgels
Incompleet speelgoed
Beschreven persoonlijke ansichtkaarten
Gratis supermarktacties

Schone moderne kleding en schoenen
Ondergoed en bh’s in verpakking
Campingbedje
Golftassen met inhoud jonger dan 12 jaar
Schaatsen
Sleeën
Kinderfiets, driewieler, step, buggy
Wieg of wandelwagen niet ouder dan 10 jaar
Sportschoenen, sneakers
Rollator
Fiets- en brommerhelmen
Tennisrackets, hockeysticks, ballen

Originele Dvd’s en blu-ray, mits onbekrast en
compleet
Nette originele cd’s, vinyl langspeelplaten en singles
Schone en hoogwaardigere leesboeken
Dwarsliggers, luisterboeken
Play Station 3 of 4 spellen en Wii, nintendogames
Glossy tijdschriften
Stripboeken, comics, Donald Duck/Disney-uitgaven
Kunst- en fotoboeken
Fantasy, science fiction spullen

Postzegels en sigarenbandjes
Miniatuur speelgoedauto’s
(Sport)plaatjesalbums of albums met spelden
Houten speelgoed, complete poppenhuizen
Playmobil, lego, duplo
Keyboard en kleinere muziekinstrumenten
Complete puzzels en gezelschapsspellen
Ridderkastelen en speelfiguren, dino’s
Schilderijen
Pokemonkaarten en knikkers

Te grote artikelen om zelf te kunnen (laten) brengen, maar woont u wel in (de buurt van) Heiloo? Na
(telefonische) afspraak kan dat bij u worden opgehaald op onze winkeldagen dinsdag of donderdag, ’s
ochtends 10.00 -12.30 of ’s middags 12.30-15.00 uur. Bij uitzondering wordt soms ook op zaterdag
gereden. Artikelen moeten wel op de begane grond staan. Bel 072-5320098

