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Contact:

Hoofdstraat 81a

9356 TA Tolbert

0594-697135

info@hergebruikweiting.nl

www.hergebruikweiting.nl

KvK: 55898572 

Openingstijden:

Maandag: 12.00 – 18.00

Dinsdag: 09.00 – 18.00

Woensdag: 09.00 – 18.00

Donderdag: 09.00 – 18.00

Vrijdag: 09.00 – 18.00

Zaterdag: 09.00 – 17.00

Zondag en feestdagen:

 GESLOTEN

Inkoop van o.a.

• Bedrijfsinventaris

• Verzameling

• Inboedels

• Antiek

• Vintage/Retro

• Meubels

• Grootmoeders Tijd



Inbreng Ontruiming/inboedels Ook inname van:

Spullen die u zelf niet meer nodig hebt 
kunnen bruikbaar zijn voor iemand anders.

Door uw afgedankte spullen bij ons in te 
leveren geeft u iemand de kans om ze voor 
een scherpe prijs aan te schaffen én u maakt 
de afvalberg een stuk kleiner.

Wat kunt u allemaal inbrengen?
• Kleding, schoenen, tassen
• Gordijnen en overig textiel
• Meubels, bedden (in overleg)
• Lampen en woondecoratie
• Huisraad
• CD’s, LP’s, singles, DVD’s
• Speelgoed
• Boeken
• Elektronische apparaten
• Fietsen

In overleg met onze medewerkers kan 
bepaald worden of uw inbreng voor een 
vergoeding in aanmerking komt.

Om te beginnen hebben we telefonisch 
contact om de situatie te bespreken.
Indien nodig vragen wij u naar foto’s van de 
desbetreffende partijen of meubels. Deze 
kunt u naar ons mailen of Whatsappen.
In overleg plannen we een datum en tijd.
Als wij met de bakwagen op de locatie zijn 
aangekomen, bekijken en beoordelen we de 
partij.
Door een berekening van de waarde van de 
spullen, de werkuren en het afval te maken 
komen wij tot een bedrag dat wij aan u 
betalen of andersom.
Wij kunnen de woning veegschoon 
opleveren. Dit houdt in: volledige 
ontruiming, eventueel verwijderen van 
schroeven en pluggen in muren en 
verwijderen van vloerbedekking.
Dit alles in overleg met de klant om zo tot 
een goed resultaat te komen.

Voordelen:
• Geen voorrijkosten
• Nette afhandeling
• Begrip voor situatie
• Ervaring

Computerapparatuur:
Oude PC
Monitor
Printer
Laptop

Huishoudelijk:
Koffie zetter
Mixers
Strijkbout
Magnetron
Geen koelkast/vriezers

Oud witgoed:
Wasmachine
Drogers

Televisie/Radio:
LCD/Plasma
Stereo/radio apparaten

Verder nog:
Oude kabels/stekkers
Printplaten
Oude metalen
Koper/lood/zink/aluminium/RVS
Alles met een kabel


