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Offline handelen via Kringloopmarkt
Je spullen verkopen, nu eens niet via het internet, maar via een eigen schap in een winkel. De
Kringloopmarkt die op 28 februari opent in Emmeloord, maakt dat mogelijk.
EMMELOORD
Het pand aan de Werktuigenweg 2a in Emmeloord had
extra opslagruimte zullen
worden voor hun schildersbedrijf. ,,De naam stond al op
de gevel, zegt Nico de Leeuw,
maar zijn vrouw liep met
plannen rond voor een kringloopwinkel naar Fins concept. ,,Het pand was te groot
alleen voor opslag van het
materieel van het schildersbedrijf”, vertelt Truus de
Leeuw-de Jong. ,,Maar het
hele pand wordt nu in beslag
genomen door de kringloopmarkt”, laat ze er lachend op
volgen. Een jaar geleden las
De Leeuw een artikel over
een Finse vrouw die in
Amersfoort een dergelijke
winkel was begonnen. ,,Dat
ga ik ook doen”, was haar
reactie. ,,Intussen zie je het al
in veel meer plaatsen.”
Een deel van het pand is
ingericht met schappen van
1,20 meter breed, 2,20 meter
hoog en 60 centimeter diep.

Schappen huren

,,Mensen kunnen bij ons één
of meerdere schappen huren
en richten die in met gebruikte of zelfgemaakte spullen
waar ze zelf een prijs aan
hangen. Daarna hebben ze er
geen omkijken meer naar.”
Ze vervolgt: ,,De kringloopmarkt rekent voor hen af. De
opbrengst gaat volledig naar
de huurder van het schap. Na
de huurperiode halen zij de
overgebleven spullen op en
ontvangen het geld van de
verkochte spullen.”
De huurder kan er overigens

Truus de Leeuw toont hoe een schap in de Kringloopmarkt ingericht kan worden.
ook voor kiezen de overgebleven spullen te laten staan.
,,Daar zoeken we een goed
doel voor. Steeds een ander
doel”, zegt De Leeuw.
Wat er verkocht wordt, is aan
de huurder. ,,Alles mag, zolang het maar schoon, heel,
netjes en ethisch verantwoord is.”

Onderscheidend

De Leeuw wil daarnaast dat
het concept zich onderscheidt van de rommelmarkt.
De huur van de schappen is
daarom in eerste aanloop 20
euro per schap, daarna wordt
de huurprijs 25 euro. ,,Daarmee stimuleren we mensen

er spullen van waarde neer te
zetten.”
De Leeuw houdt van een
uitdaging. ,,Ik vind het best
wel spannend, maar het moet
lukken. Waar we ons hebben
georiënteerd, loopt het goed.
Het sociale aspect spreekt me
aan. Het geeft mensen de
kans wat te verdienen aan
hun tweedehands spullen en
het marktconcept brengt
mensen bij elkaar.”
Het andere deel van het pand
wordt ingericht als showroom door Truus zwagers
Johan en Ton de Leeuw en
compagnon Hans Wassenburg. Zij verhandelen tweedehands meubelen en meube-

len van hergebruikt beschoeiinghout. Daarnaast is er een
presentatie van gepimpte
meubeltjes van zus Marja.
,,De combi kan elkaar versterken. Mensen kunnen rondwandelen en ideeën opdoen”,
aldus De Leeuw. De Kringloopmarkt krijgt een eigen
website: www.kringloopmarkt.eu
Tot de site online is, kunnen
potentiële huurders van een
schap een mailtje sturen
naar: t.deleeuw1209 @ gmail.com. De winkel is ook te
bereiken op telefoonnummer: 0527-610330.
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