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1. Openingsuren

3. Binnenbrengen van spullen en hun staat

2. Klanten van Ruilhuis BizaBijs

TIJDELIJK NIEUWE OPENINGSUREN 
Ruilhuis BizaBijs is open op maandag van 10 tot 
12.30 uur en van 13u20 tot 17 uur. Momenteel 
werken wij op afspraak.  
Raadpleeg www.huisvanhetkind-sint-niklaas.be voor 
meer informatie over onze openingsmomenten 

Kleding: 
Kinderkledij tot en met kledingmaat 110, 
schoenen en laarzen tot en met schoenmaat 30, 
zwangerschapskledij en borstvoedingsbeha’s. 

Verzorgingsmateriaal: 
Tetradoek, washandjes en handdoeken voor 
baby’s, slabbetjes, eetgerei, flesjes en  
fopspeen (in ongeopende verpakking), potjes,  
wc-brilletjes, slaapzakken, lakens, matrasovertrek.

Meubelen: 
Eetstoel, kinderbed, reisbed, bademmer, 
park, buggy, reiswieg, draagmand, babybad, 
verzorgingstafel en -kussen, flesverwarmer, 
stoomkoker, sterilisator.

Iedereen die voor jonge kinderen zorgt en op zoek 
is naar zwangerschapskledij en spullen voor baby’s 
en peuters, kan klant worden van Ruilhuis BizaBijs. 



4. Stempels en stempelkaart

Meubelen en grote spullen moeten volledig zijn en in goede staat
verkeren. 

Spullen die worden binnengebracht zijn bij voorkeur vlekkeloos en 
onbeschadigd om de kwaliteit van ons aanbod te garanderen. 

Iedereen mag spullen binnenbrengen, al dan niet voor stempels. Personen 
die grotere hoeveelheden willen schenken en hier geen stempels voor in 
ruil willen, kunnen een afspraak maken op tel. 03 778 37 00.

De spullen die je ruilt in Ruilhuis BizaBijs zijn voor eigen gebruik.

Ruilhuis BizaBijs neemt geen speelgoed en knuffels 
aan.
De verantwoordelijke kan steeds beslissen om 
bepaalde producten te weigeren.

Elk voorwerp dat wordt binnengebracht heeft een vaste 
stempelwaarde.
Wanneer een kledingstuk wordt binnengebracht, krijg je 
direct de stempelwaarde op de spaarkaart.
Er kan enkel iets verkregen worden als er voldoende 
stempels beschikbaar zijn op de spaarkaart. 
De stempels zijn enkel bruikbaar in Ruilhuis BizaBijs. 
Stempels kunnen niet ingeruild worden voor geld.
Is er geen stempelwaarde bepaald voor het 
binnengebrachte artikel, dan wordt dit bepaald door de 
verantwoordelijke. 



5. Waar kan je extra stempels verzamelen?

6. Ruilen

7. Praktisch

8. Contactgegevens

Ruilhuis BizaBijs werkt samen met verschillende 
partners. Door te participeren aan hun activiteiten kan 
je extra stempels verzamelen. 
Voor meer informatie hierover kan je terecht bij de 
verantwoordelijke. 

Breng zelf een tas mee als je komt winkelen. 

Per winkelbezoek mag je maximaal 1 doos binnenbrengen.
Per winkelbezoek mag je tot 30 stuks meenemen.

De grote spullen uit ons aanbod worden in Ruilhuis 
BizaBijs geaffi cheerd met foto’s. Bij interesse kan je een 
afspraak maken om grote spullen te inspecteren. Er is 
geen aankoopverplichting. 

Heb je een tip, opmerking of klacht? 
Stuur een mail naar ruilhuis.bizabijs@sint-niklaas.be of laat een 
brief achter in de brievenbus. 

Wil je informatie krijgen over de acties en activiteiten 
van Ruilhuis BizaBijs? Spreek dan een medewerker 
aan. Die noteert jouw contactgegevens. De persoonlijke 
gegevens worden enkel gebruikt voor Ruilhuis BizaBijs.
Wil je weten hoe de stad omgaat met jouw 
persoonsgegevens? Je leest het op 
www.sint-niklaas.be/privacy

Huis van het Kind
Kazernestraat 35, 9100 Sint-Niklaas
03 778 37 00
ruilhuis.bizabijs@sint-niklaas.be
www.huisvanhetkind-sint-niklaas.be

versie maart 2021


