
Goederen inleveren
Waar kun je goederen inleveren/ doneren?
Heb je bruikbare goederen over? Gooi het niet 
weg, maar breng het naar het inleverpunt van 
Zolder023 aan de Eysinkweg 71 in Haarlem. 
Er is op deze locatie voldoende ruimte voor je 
auto om te lossen. Daarnaast zijn we altijd 
bereid om te helpen.

Ben je niet in staat om je goederen langs te 
brengen, i.v.m. de hoeveelheid of grootte? 
Dan haalt Zolder023 het gratis bij je op! 

Welke goederen kun je inleveren/ doneren?
Zolder023 neemt alle soorten goederen aan 
mits ze voldoen aan de onderstaande 
voorwaarden:
• Verkoopbaar
• Schoon
• Geen (grote) beschadigingen
• Werkend
• Compleet
• Vervoerbaar
• Niet (teveel) verkleurd of ingezakt

Twijfel je of wil je met ons overleggen, dan kun 
je natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Onder welke voorwaarden halen we 
goederen bij u op?
• Om de veiligheid van ons personeel te 

waarborgen dien je de goederen aan 
te bieden op de begane grond, tenzij er 
een lift aanwezig is.

• De spullen dienen te worden 
aangeboden binnen een straal van 
50 meter van de laadplek.

• We hebben het liefst dat je jouw 
goederen binnen voor ons klaar zet. 
Als dit niet mogelijk is, dan dienen de 
goederen goed te worden afgedekt 
tegen weersinvloeden.

• Onze chauffeurs mogen geen 
goederen meenemen als je zelf 
niet aanwezig bent, tenzij hier van 
tevoren duidelijke afspraken over zijn 
gemaakt.

• Meubels dienen vervoerbaar en tilbaar 
te worden aangeboden. Wanneer het 
nodig is dat meubels worden 
gedemonteerd, dan dien je dit zelf te 
doen. Onze medewerkers demonteren 
de goederen niet, tenzij dit van tevoren 
met ons is overlegd.

• Kleine en losse goederen dienen te 
worden aangeboden in doos of zak.

• Merk kleding dient te worden 
aangeboden in een afgesloten zak.

• Onze medewerkers mogen te allen 
tijde goederen weigeren als deze niet 
voldoen aan de eerder genoemde 
voorwaarden.

Hoe maak je een afspraak om uw goederen 
op te laten halen?
• Via de mail: Maak een foto van 

hetgeen wat je opgehaald wilt hebben 
en stuur een mail naar 
info@zolder023.nl. Vergeet niet je 
telefoonnummer te vermelden. We 
streven ernaar om binnen 24 uur, met 
een mail of telefonisch, contact met je 
op te nemen.

• Bij Zolder023: Als je in de winkel foto’s 
kan laten zien, kan er direct een 
ophaalafspraak worden ingepland, mits 
de aangeboden goederen geschikt 
worden bevonden.

Lees verder op de 
volgende pagina



Wanneer ophalen of inleveren?
• Ophalen: Chauffeurs rijden van 
maandag t/m vrijdag, de afspraak wordt 
gemaakt per dagdeel, namelijk:

Ochtend:  tussen 08.30 – 12.00 uur
Middag:    tussen 13.00 – 16.00 uur

• Inleveren: Het inleverpunt van 
Zolder023 is van maandag t/m zaterdag 
tussen 08.30 – 16.00 uur geopend. 

Voorbeelden van goederen die wel of niet 
worden aangenomen

Wel

•
• Partijgoederen (op afspraak)
• Merk kleding
• Schoenen
• Lederwaren
• Huishoudelijke producten
• Speelgoed
• Meubels
• Bedden
•
• Bouwmaterialen
• Boeken
• Films
• Muziek
• Games
• Witgoed
• Beeld- en geluidselektronica
• Computers en toebehoren
• Verlichting
• Seizoens- of thema-artikelen
• Fietsen
• Fietsonderdelen
• Sport en fitnessartikelen
• Velgen
• Tuinmeubilair

Niet

• Zonnebanken- en hemels 
• Waterbedden
• Bouw- en sloopafval
• Tegels
• Puin
• Isolatiemateriaal
• Tuinafval
• (Sier) bestrating
• Aarde of zand
• Autobanden
• Asbesthoudende artikelen
• Asbest
• Vaste vloerbedekking
• Zeil
• Chemisch afval
• Accu’s
• Geopende verfblikken
• Spuitbussen
• Brandblussers
• Gasflessen
• Frituurvet
• Voedsel en drank
• Geopende parfum en cosmetica 
• Donker eiken
• Beeldbuis tv’s
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geopende vloeistoffen

Bureaus en bureaustoelen (beperkt)

Bureaus en bureaustoelen (beperkt)
Jaloeziëen
Wastafels
Plastic kinderbadjes
Plastic kledinghangers
Beddengoed en dekbedden
Matrassen
Triplex kasten
Gedemonteerde meubels

Losse stoelen (beperkt)
(beperkt)

(beperkt)


