
 
 
 
 
Spelregels & voorwaarden Zomer Outletstore 2021 
 
 
Aankomst & registratie 

- Volg de aanwijzingen van de parkeerwachter 
- Blijf in uw auto / bij uw fiets tot het begin van uw tijdslot 
- Uw tijdslot begint als de grote roldeur bij de ingang wordt geopend 
- Dringend advies: draag een mondkapje 
- Desinfecteer uw handen bij binnenkomst  
- Registreer u bij de receptie bij de ingang. Hier zal even een kleine rij ontstaan. 

Houd te allen tijde 1,5m afstand door de hiervoor aangewezen strepen op de vloer 
te gebruiken. 

 

Shoppen 

- Het gebruik van een Deense kar om uw aankopen op te plaatsen is verplicht.  
- Volg de looproute die met pijlen / stickers is aangegeven.  
- U heeft 50 min de tijd om uw buit te verzamelen en af te rekenen.  
- Tussen de tijdsloten zit 10 min wisseltijd zodat vertrekkende en wachtende 

bezoekers elkaar niet kruisen.  
- 10 min voor het einde van uw tijdslot, geven wij een seintje.  
- Het is de bedoeling dat u de looproute 1 keer bewandeld. De looppaden worden 

zeer ruim opgezet zodat u ook even rustig kunt blijven staan en inhalen mogelijk 
is. 

- Bent u toch wat vergeten? Loop dan niet tegen de route in. Het is mogelijk via 
een short-cut de route opnieuw te lopen. Of vraag een van onze medewerkers u 
te helpen.  

- Een zwarte krat is voor € 3,50 / stuk te koop en een gaasbak voor € 1,00 / stuk. 
- Betaling verloopt via PIN.  
- Na betaling verzoeken we u direct het pand te verlaten en na inladen van de 

bollen de Deense kar op de daarvoor aangewezen plek (buiten!) terug te plaatsen. 
 

Prijzen 
Zomerplant kleine pot  € 0,75  
Dahlia op pot    € 2,00 
Zomerplant grote pot  € 2,50 
Diverse zomerbollen   prijs afhankelijk van soort 
 

Algemeen 

- De werknemers van Verver Export dragen handschoenen en mondkapjes 
- De Deense karren zullen na elk gebruik worden gedesinfecteerd 
- Er zijn geen koffie/thee faciliteiten 
- Er zijn geen zitplekken 
- Er liggen briefjes en pennen om soortnamen te noteren 
- Neem aub geen bloemplaten mee die op de gaasbakken bevestigd zijn. Hierop 

staat de naam van soort of mengsel vermeld en is ook voor een volgende 
bezoeker van belang. 

 

 


