Domino Tweedehandswinkel
Afspraak makenKlantenkaart aanvragen

Opgelet: Om de verspreiding van het coronavirus tegen te houden, kunt u voorlopig
geen materiaal brengen naar het Sociaal Huis.
Tweedehandswinkel met kledij, pampers, schoenen, speelgoed en allerlei klein en groot materiaal voor baby’s en kinderen tot
12 jaar.
Voor wie?
Ouders van kinderen tot 12 jaar met code op de voordeelpas of op doorverwijzing.
Wanneer?
De winkel is open op afspraak op
 dinsdag van 9u tot 12 en van 13u30 tot 16u
Hoe afspraak maken?
 via de blauwe knop "afspraak maken"
 via het onthaal van het Sociaal Huis: 058 22 38 10
 via de Domino-gsm: 0492 91 26 98.
Wat?
 Enkel spullen kopen voor eigen kinderen en voor hun leeftijd.
 Gekochte kledij wordt niet geruild of terugbetaald.
 Babykledij: max. 20 stuks per winkelbeurt
 Kledij vanaf maat 92: max. 3 stuks van dezelfde soort (bv. 3 lange broeken)
 Allerlei/speelgoed: max. 1 stuk van dezelfde soort (bv. 1 bal)
 1 pamperpakket per maand aan 1 euro
 Schoenen/jas/lakens: 1 x om de 3 maanden
Zwanger?
Vanaf 6 maanden zwangerschap kunt u al pampers maat ½, babykledij tot maat 62 en babymateriaal aankopen. We hebben
ook prematuurkledij (te leen) en zwangerschapskledij (gratis).

Prijs?
 vanaf 5 cent tot 3 euro (kledij en klein materiaal)
 vanaf 3 tot 15 euro (groot materiaal)
Regelgeving

Regelgeving

1 persoon per gezin – geen kinderen
Geen opvang?
Laat je kind in de buggy of op de stoel in de winkel wachten.
PASSEN VAN KLEDIJ MAG NIET.

Maximum 30 minuten om te winkelen

Na 30 minuten stoppen met winkelen.
We maken de rekening, betalen en ontsmetten.

Kom stipt op tijd en meld u aan bij het onthaal
Het onthaal verwittigt Domino dat u er bent. Dan mag u naar boven.

Te vroeg = boven wachten op de stoel aan de lift

Betalen = cash vermijden
In budgetbeheer? Uw maatschappelijk werker betaalt de rekening.

Heeft u een bank-app? Betaal via overschrijving in de winkel.

Lukt dit niet? Betaal cash.

Afspraak makenKlantenkaart aanvragen

Domino (enkel op afspraak)
Sociaal Huis, 2e verdiep
Astridlaan 103
8620 Nieuwpoort
nu gesloten opent dinsdag om 09 u.

Tel. 0492 91 26 98
domino@nieuwpoort.be
https://www.nieuwpoort.be/tweedehandskledij

