
Van kijken

komt ruilen Van kijken

komt ruilen
               

               
   een kijkje nemen...

 
       Kom gerust binnen 

Je kunt

ook spullen 

doneren!

We zetten ze in de winkel of verkopen het op onzerommelmarkt.

Calandweg 1  Zierikzee  Telefoon 0111 - 728 928
info@ruilwinkelzierikzee.nl    

ook spullen 

Ruilwinkel Zierikzee is een initiatief van Gors en SMWO, 
er is een samenwerkingsovereenkomst met de Kledingbank.
Mede mogelijk gemaakt door gemeente Schouwen-Duiveland.

De Ruilbon; leuk om 
te geven of te krijgen
Staan er veel ruilpunten 
op je pas? Dan kun je een 
ander blij maken door een 
Ruilbon cadeau te geven!

Openingstijden: 
maandag t/m donderdag 
van 13.00 tot 17.00 uur.
Spullen inleveren tot 16.30 uur.

Vanaf 1 januari 2018 elke 
2de zaterdag van de maand 
van 10:00 tot 13:00 uur.

          Kijk op Facebook
Ruilwinkel Zierikzee voor 
afwijkende openingstijden.
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Hoe word je deelnemer?
Iedereen vanaf 14 jaar kan deelnemer 
worden. Je laat ons je legitimatiebewijs 
zien en betaalt eenmalig € 1,50 voor een 
persoonlijke ruilpas. Bij inschrijving 
krijg je 10 ruilpunten gratis! 

Hoe word je deelnemer?
Iedereen vanaf 14 jaar kan deelnemer 
worden. Je laat ons je legitimatiebewijs 

Ruilen, werken/leren 
en ontmoeting
In Ruilwinkel Zierikzee kun je spullen 
en diensten ruilen. We helpen daarmee 
mensen met een smalle beurs en het is 
natuurlijk duurzaam! We brengen mensen 
met elkaar in contact zodat ieders kwaliteiten 
worden benut. Mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt bieden we een 
leerzame werkervaring als vrijwilliger. 
Ook is de locatie een leuke 
ontmoetingsplek voor iedereen. 
                  

              De koffi e staat klaar!

✔

Ruilen van elkaarvan elkaar

✔

Diensten van elkaar

Diensten van elkaar
Als je klusjes gedaan wilt hebben, die je 
zelf niet goed kunt, kunnen wij iemand 
voor je zoeken om te helpen. 
Samen spreek je af wat er moet gebeuren 
en hoeveel ruilpunten het klusje gaat 
kosten. Een richtlijn voor het uurtarief is 
15 ruilpunten.

Diensten van elkaar
Als je klusjes gedaan wilt hebben, die je 
zelf niet goed kunt, kunnen wij iemand 
voor je zoeken om te helpen. 
Samen spreek je af wat er moet gebeuren 
en hoeveel ruilpunten het klusje gaat 
kosten. Een richtlijn voor het 
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Alles draait om punten
In onze Ruilwinkel speelt geld geen rol. 
We werken met vaste puntenlijsten. 
Het systeem is simpel: als je spullen bij 
ons brengt, krijg je ruilpunten. De spullen 
moeten schoon, heel, compleet en 
bruikbaar zijn. Als je spullen mee-
neemt, lever je ruilpunten in. 

Maximaal 300 punten 
op “MijnRuilpas”.
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