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Gratis zoekertjesplatform voor kinderkleding en toebehoren
www.tweedehandsbeurs.net
Tweedehandsbeurs.net is het nieuwe onlineplatform voor gebruikte kinderkleding en
toebehoren. De zoekertjessite is het beste alternatief voor tweedehandsbeurzen. Want
hier koopt of verkoopt u snel, gratis en gemakkelijk uw kinderspulletjes.

Alternatief voor traditionele tweedehandsbeurzen
Tweedehandsbeurs.net komt tegemoet aan de verzuchting van veel ouders die niet willen
deelnemen aan traditionele beurzen. Omdat die standgeld of een contributie vragen. En
veel tijd en voorbereiding vergen. Of omdat de datum of de locatie niet past.
Tweedehandsbeurs.net helpt al die euvels uit de wereld.

Zoeken op maten, regio en … kleuren!
De website is overzichtelijk en gebruiksvriendelijk. Met een frisse en vrolijke look die
aansluit bij het kinderthema. Kopers zoeken op (sub)categorieën en trefwoorden, op
maten en prijzen. Ja, zelfs op regio’s en kleuren. De zoekresultaten verschijnen met foto,
omschrijving en andere relevante informatie. Zonder storende pop-ups en met slechts
subtiele reclame.

Verkopen volgens eigen voorwaarden
Verkopers brengen tweedehandsspullen aan de man met enkele muisklikken. “De site
bevat alle mogelijkheden om zoekertjes te promoten, ook via sociale media als
Facebook”, zegt Andries Mortier, initiatiefnemer van de site. “Wie geregeld spullen te
koop heeft, of meerdere dingen tegelijkertijd, creëert een heuse webshop.”
Verkopers hanteren hun eigen algemene voorwaarden. En krijgen betrouwbare en
representatieve informatie over het aantal unieke personen die hun zoekertjes bekijken.

Tweede leven voor kinderspulletjes
Andries Mortier is IT-consultant én trotse papa van twee kinderen. “Ik had dozen vol
gebruikte spullen op zolder staan, maar had geen tijd om tweedehandsbeurzen af te
schuimen”, zegt Andries Mortier. “En omdat er weinig sites bestaan die zich toeleggen op
kinderkleding en toebehoren, besloot ik om er dan maar zelf een te ontwerpen.”
Tweedehandsbeurs.net biedt nu het antwoord op de vraag naar een gratis, snel en
gebruiksvriendelijk middel om kinderspullen een tweede leven te geven. “Duurzaam en
helemaal van deze tijd!”, besluit Andries.

Meer weten?
Hebt u vragen over de website? Of wilt u een interview met Andries Mortier? Bel dan
naar XXX of stuur een e-mail naar XXX.

