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Wie, wat, waarom, wanneer & hoe?
Een opstartgids

oxfambelgie.be/wos

Dit project is 
gefinancierd door 
de Europese Unie.
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DAG BESTE 
JONGE WERELDBURGERS,
Jullie starten een Wereldwinkel op School op, en dat kan niet genoeg geapprecieerd worden. De wereld 
heeft vandaag meer dan ooit jongeren nodig die elkaar aanzetten om de mondiale uitdagingen van morgen 
aan te gaan. Jongeren die opbouwend kritisch zijn en overtuigd dat hun stem er toe doet. Die samen actie 
ondernemen om onze wereld solidair, rechtvaardig en duurzaam te beheren. 

Jongeren die opkomen voor:
• eerlijke handelsregels;
• duurzame voedselketens; 
• genderrechtvaardigheid;
• gelijkwaardigheid;
• een leefbaar inkomen voor boeren;
• zorgplicht voor bedrijven wereldwijd;
• een fair en sterk klimaatbeleid;
• hergebruik en recyclage van grondstoffen

En tenslotte een economie die ten dienste staat van het welzijn van allen en dus niet een graaimand is 
voor de happy few.

Super dat jullie aan boord komen! 
Welkom!
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Jullie brengen een verhaal… 

Een Wereldwinkel op School is een groep 
leerlingen, gesteund door een of meerdere 
leerkrachten die actief verhalen verkoopt aan 
medeleerlingen. Verhalen die tot nadenken 
stemmen. Verhalen over structurele ongelijkheid 
en armoede van generatie op generatie. Verhalen 
die zich afspelen in de landbouw, de voedsel- en 
kledingketens wereldwijd, over kansen die niet 
gegeven worden (aan honderden miljoenen boeren, 
kinderen en vrouwen) en verantwoordelijkheden die 
niet opgenomen worden (door beleidsmakers en 
een handvol zeer machtige bedrijven). 

…en zetten aan tot actie. 

Een Wereldwinkel op School biedt medeleerlingen 
naast deze verhalen ook de mogelijkheid om 
solidair te zijn en te reageren op dit onrecht. 
Deelname aan de scholenactie van Oxfam België, 
telkens in oktober naar aanleiding van de Week 
van de Fair Trade, is een erg efficiënte manier om 
stemmen te verzamelen, of om zo veel als mogelijk 
medeleerlingen (en burgers) te prikkelen. Op die 
manier ondersteunt de Wereldwinkel op School 
de jaarlijkse campagne en heeft Oxfam groeiend 
spreekrecht om ministers en bedrijven tot de 
orde te roepen om hun verantwoordelijkheid op 
te nemen. Zo kunnen we samen bijvoorbeeld het 
draagvlak voor rechtvaardige handelsregels, een 
fair klimaatbeleid of kinderrechten groter maken. 

Er zijn erg veel mogelijkheden om medeleerlingen 
bij het verhaal te betrekken. Een klas-aan-
klas-oproep, een eerlijk ontbijt, een quiz, een 
posterreeks in de gang, een verkoopstand 
van eerlijke producten tijdens de middag, het 
verspreiden van een filmpje op Smartschool of een 
lesbrief over eerlijke handel in het lerarenkorps. Een 
Wereldwinkel op School is dus veel meer dan een 
verkoopstandje. Het is een platform van solidair 
activisme, van wereldburgers in actie! 

Raadpleeg zeker onze online actiefiches, met een 
massa superleuke actie-, verkoop- en educatieve 
tips over diverse mondiale thema’s, met diverse 
activiteitsgraden. Handel, landbouw, economie, 
klimaat, gender, consumeren, elk domein kent haar 
uitdagingen! Zie oxfambelgie.be/wos/actiefiches. 

Wie? 

Een Wereldwinkel op School is een groep van 
minstens 8 leerlingen uit het secundair onderwijs, 
gesteund door een of meerdere leerkrachten. 

Waar? 

Een Wereldwinkel op School kan in elke 
Nederlandstalige secundaire school in Vlaanderen 
en Brussel opgestart worden. Als bijvoorbeeld de 
midden- en bovenbouw aparte pauzemomenten 
hebben kan de school twee Wereldwinkel op 

Wat? 
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School-groepen tellen. Onze Franstalige vriend.inn.
en kunnen terecht bij oxfammagasinsdumonde.be. 

Waarom? 

Omdat mondiale solidariteit en kritisch, opbouwend 
actief burgerschap nooit zo belangrijk waren 
als vandaag. Onze geglobaliseerde wereld kent 
extreme uitdagingen zoals armoede, extreme 
ongelijkheid, klimaat- en
milieuproblemen, gendervraagstukken, en een niet 
duurzaam economisch bestel. 

Wanneer? 

Er zijn geen vereisten voor het moment van de 
actie, noch voor het aantal activiteiten dat een 
Wereldwinkel op School in de steigers zet. We 
suggereren graag een minimum van 1 activiteit per 
maand. Ook vragen we dat een Wereldwinkel op 
School opstart met de intentie om jaarlijks door te 
starten. Indien gewenst kan dat met een andere 
groep en/of leerkracht-begeleider. Een tijdelijke 
verkoopstand, bijvoorbeeld naar aanleiding van 
de scholenactie is uiteraard prima, maar kunnen 

we niet ondersteunen zoals een Wereldwinkel op 
School die regelmatig actief is. 

Hoe? 

Na contactname met de lokale Oxfam-Wereldwinkel 
krijgt de leerkracht-begeleider de vraag om 
de Wereldwinkel op School officieel online te 
registreren door het invullen van een WoS-fiche. 
Daarna ontvangt de lokale winkel of de winkel naar 
keuze een gratis startkit t.w.v. 60 € en kan de groep 
opstarten. Naast contactgegevens en dergelijke 
peilt de WoS-fiche ook naar de activiteiten van de 
Wereldwinkel op School. 
We vragen om deze fiche jaarlijks te actualiseren. 

Ondersteuning 

De ondersteuning van de Wereldwinkels op School 
gebeurt door de leerkracht-begeleiders, maar 
uiteraard kan je ook rekenen op de vrijwilligers van 
de lokale Oxfam-Wereldwinkels en/of het nationale 
scholenwerkers van Oxfam België. 
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Algemeen 

• Startkit 
In de startkit vind je naast deze opstartgids presentatiemateriaal zoals 
vlaggetjes, educatief materiaal zoals lesbrieven, posters, folders, brochures e.d.m. 
Let op! In de startkit zit er ook een waardebon waar de groep gratis proevertjes mee 
kan aanschaffen. Gratis, t.w.v. 60 € - enkel op aanvraag: OBE.scholen@oxfam.org

• Muurplaat 
Elke Wereldwinkel op School die na een jaar activiteit een formele doorstart neemt, mag 
een plexiglazen muurplaat/naambord aanvragen. We maken er een feestje van! Gratis, 
t.w.v. 65 € - enkel op aanvraag: OBE.scholen@oxfam.org

• T-shirts Wereldwinkel op School 
We vragen dat de groepen die T-shirts bestellen al minstens 2 jaar actief zijn, en een doorstart maken. 
Gelieve een pakket van 5 à 10 T-shirts te bestellen en niet voor elke leerling eentje op maat. Het pakket 
zou dus ook de volgende jaren moeten dienen. 

De T-shirts zijn op aanvraag en per stuk te bestellen via de lokale winkel in diverse maten m/v. Gratis, 
enkel op aanvraag: OBE.scholen@oxfam.org Bestelnummers zijn:

bestelnummers small medium large extra large

dames 19377 19378 19379 19380

heren 19381 19382 19383 19384

Wereldwinkels op School die graag tijdelijk materiaal willen gebruiken, kunnen dit huren of de lokale 
winkelgroep vragen of ze dit kunnen voorzien. Geef telkens de bestelnummers door. Prijzen zijn 
veranderlijk en dus onder voorbehoud. 

• Parasol met voet 
te huur: 4,00 € / week excl.BTW
Bestelnummer: 08891
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• Vlag 2 x 1,5m. 
te huur: 4,00 € / week excl.BTW
Bestelnummer: 00911

• Spandoek 5m
te huur: 3,00 € / week excl.BTW
Bestelnummer: 00908

• Strandvlag met voet 
te huur: 5,00 € / week excl.BTW
Bestelnummer: 08513

Communicatie 
• Oxfambelgie.be/scholen en oxfambelgie.be/wereldwinkel-op-school 
• Vraag onze nieuwsbrief voor scholen aan via OBE.scholen@oxfam.org
• Voor leerkrachten : facebook.com/groups/LeerkrachtenVoorEerlijkeHandel
• Waar mogelijk reiken de vrijwilligers van de lokale Oxfam-Wereldwinkel de muurplaat uit. Daarvoor 

voorzien we graag een perstekstsjabloon, zodat de pers helpt de school in de bloemetjes te zetten. 
              
Actie

• Scholenactie in oktober 
• Online actiefiches voor Wereldwinkels op School 

 
Educatie

• Lespakketten. Naast de lespakketten die je in de 
startkit vindt, bieden we ook nog digilessen en 
filmpjes aan. Vraag jouw leerkracht het lesmateriaal 
zeker te gebruiken. 

• Bezoek een lokale Wereldwinkel of vraag een 
vrijwilliger om een les te komen geven. 

• Bezoek inleefateliers in Brussel
• Nascholing voor leerkrachten 

Contact
• Voor alle info: OBE.scholen@oxfam.be 
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Actiefiches

We herhalen graag dat een Wereldwinkel op 
School acties onderneemt, en dat we een massa 
superleuke actie-, verkoop- en educatieve tips 
over diverse mondiale thema’s verzamelden in 
onze actiefiches. Kies welke thema’s jullie nauw 
aan het hart liggen en overweeg om een jaarplan 
op te stellen. De fiches behandelen structurele 
ongelijkheid binnen de thema’s landbouw, 
grondstoffen, voedsel, handel, klimaat en gender. 
De problemen die we aanklagen, gaan van een 
economie die onze wereld en de aarde vergiftigt, 
over de marktmacht van grote bedrijven tot extreme 
armoede, kinderarbeid, vrouwenrechten, boskap, 

pesticidengebruik e.d.m. Zo breken we een lans 
voor duurzame handel, een wettelijke bepaald 
leefbaar inkomen voor boeren, zorgplichtwetten 
voor de industrie, agro-ecologische landbouw, de 
rechten, de kracht en het potentieel van vrouwen 
en meisjes, verantwoordelijkheid van rijke landen 
voor de klimaatcrisis, hergebruik, recyclage enz. 

Er zijn erg laagdrempelige acties (bv enkel nog 
kraantjeswater drinken, foto’s met plaktattoos 
posten, shout-outs for fairtrade, filmpjes op 
Smartschool zetten), de flinkere aanpak (bv 
digiles volgen, rokjesdag organiseren, fair 
chocoladehapspel), of jullie kunnen all-in gaan (bv 
faire picknick, zoektocht, kledingswap).

Actie staat centraal
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Alle fiches zijn voorzien van achtergrondinfo. 

De fiches zullen in de loop van de jaren aangepast en aangevuld worden. 

Zie oxfambelgie.be/wos/actiefiches
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Verkoopactie praktisch

Een regelmatige verkoopactie verdient extra duiding. Voor verkooptips kan je onder meer terecht bij 
Actiefiches 4, Feest! en 5, Verkocht! 

Naast de presentatiematerialen (zie boven) heb je volgende zaken nodig: 

• tafelkleedje om de producten mooi te presenteren
• fairtradeproducten
• prijskaartjes
• kassa en wisselgeld
• dozen voor de stock
• affiche om de Wereldwinkel op school bekend te maken (artikelnummer 08436, gratis)
• vlag of vlaggetjes Oxfam België

Hoe je de verkoop organiseert, is helemaal je eigen ding: een tafel op de speelplaats, met een fietskar aan 
de schoolpoort, via een bestelronde op skeelers langs alle klassen, ... Je kan natuurlijk ook gaan voor de 
full option: een eigen lokaal, eigen ontwikkelde toonbank of een kraam met een naam. 

Waar en wanneer je de producten verkoopt, beslis je zelf: dagelijks tijdens de middagpauze in de refter, 
elke dinsdag om 15 uur aan de fietsenstalling, op de jaarlijkse opendeurdag, ... 
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De producten
Welke producten kan je verkopen?

Alle voedingsproducten van Oxfam Fairtrade. 
Misschien is het niet mogelijk al deze producten te 
verkopen: wegens plaatsgebrek, omdat jongeren 
sommige producten niet ‘cool’ of lekker vinden, 
omdat sommige producten niet thuishoren in je 
school (bvb. wijn en sterke drank). Je kiest zelf 
welke producten je wel en niet wil verkopen. 
Maak gebruik van de waardebon in de startkit om 
proevertjes aan te schaffen. 

Als je Wereldwinkel op School ook niet-
voedingsproducten wil verkopen, bijvoorbeeld 
T-shirts, sjaals, wenskaarten, kaarsen, hippe 
spulletjes in de cadeautjestijd of mooi artisanaat 
op het schoolfeest, maak je een aparte regeling 
met de plaatselijke wereldwinkel. 

Misschien is er een Oxfam tweedehands-
kledingwinkel in de buurt, en kan je met hen 
afspraken maken?  

In het kader van de korte voedselketen moedigen 
we je graag aan om ook een keer seizoensfruit van 
de lokale boer, en waarom niet een keer worteltjes 
of radijsjes te verkopen. 

En, uiteraard staat het je vrij om aan de slag te 
gaan met onze (oxfamwereldwinkels.be/recepten) 
of andere recepten. Taartjes, koekjes, toastjes, 
cupcakes en dergelijke hebben bovendien een 
duidelijke meerwaarde en dus mag je de prijs zelf 
bepalen. 

De prijzen
Hier vind je de actuele prijzen van al onze 
voedingsproducten.  shop.oxfamwereldwinkels.be/
producten

Voor de prijzen van de niet-voedingsproducten kan 
je in de lokale winkel terecht. 

De marge
Oxfam België adviseert een marge van 5%. Een 
marge is het deel van de verkoopprijs dat de 
Wereldwinkels op School mogen houden. We 
beseffen dat dit een kleine marge is, maar nemen 
aan dat de meerwaarde van een Wereldwinkel op 
School voornamelijk ligt in de solidaire actie, de 
interesse in de gelieerde thema’s, de ontwikkeling 
van verkoopgerichte vaardigheden, het zelfstandig 
werk, en uiteraard in het plezier van het werken met 
gelijkgezinden. Bovendien is het goed te beseffen 
dat een Wereldwinkel op School sowieso een extra 
tussenhandelaar betekent, en dat het deel van de 
te verdelen koek dus steeds kleiner wordt.

De marge mag uiteraard onderhandeld worden met 
de lokale wereldwinkel, als deel van het leerproces. 

De winst 
We willen graag onderstrepen dat een Wereldwinkel 
op School niet bedoeld is om zo veel mogelijk winst 
te maken. Sowieso staan de verkoopprijzen vast, 
binnen een zogeheten gentleman’s agreement. 
Dat wil zeggen dat de Wereldwinkel op School 
dezelfde verkoopprijs zal hanteren als alle 
wereldwinkels, al zijn afgeronde bedragen i.f.v. 
wisselgeldproblemen, of bedragen voor delen van 
een verpakking (bijvoorbeeld per twee rijstwafels) 
bespreekbaar. Als de winst naar een goed doel zou 
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gaan, is het goed te beseffen dat het goede doel 
de ondersteuning van onze producenten en onze 
beweging is, en dat eventuele prijsverhogingen 
in functie van een grotere winst voor een tweede 
goed doel, het eerste goede doel niet dient. Op die 
manier krijgen Oxfam-producten eens te meer de 
naam  duur te zijn. 

Vrijstelling van btw
Net zoals een mini-onderneming op school geniet 
een Wereldwinkel op School van btw-vrijstelling. 
Dit betekent dat de plaatselijke wereldwinkel de 
producten verkoopt aan de Wereldwinkel op School 
(inclusief btw), maar dat de Wereldwinkel op School 
geen btw op de verkoop hoeft te betalen. 

De bestelling 
Hoe bestel je de producten?

Je gebruikt een bestellijst. Hierop duid je aan welke 
producten je bestelt en hoeveel. De bestellijst kan 
je vinden op oxfamfairtrade.be of kan je vragen 
in de lokale winkel. Omdat er af en toe producten 
verdwijnen (definitief of tijdelijk) en er regelmatig 
nieuwe producten bijkomen, wordt deze bestellijst 
elke maand geactualiseerd. 

De afspraken
Maak duidelijke afspraken met één contactpersoon 
in de plaatselijke wereldwinkel. Alle afspraken 
tussen de Wereldwinkel op School en de 
plaatselijke wereldwinkel kan je indien gewenst 
vastleggen in een overeenkomst. Achteraan deze 
opstartgids vind je daar een voorbeeld van.

De levering 
Wie levert de producten?

Je spreekt af met je contactpersoon in de 
plaatselijke wereldwinkel. Levert de groep bij jou in 
de school, spreek dan een duidelijke plek en een 
exact moment van levering af. Of haal jij de bestelde 
producten in de plaatselijke wereldwinkel op? 
Controleer de levering.

De leveringsbon is een essentieel onderdeel van 
de levering. Vergelijk de leveringsbon met wat er 
effectief geleverd werd: werden de juiste producten 
geleverd, kloppen de aantallen met wat op de 
leveringsbon staat?  

Als de levering klopt, onderteken en klasseer je de 
leveringsbon. Als er iets niet klopt, signaleer je dit 
binnen de week aan de plaatselijke wereldwinkel. 
Zo kan de factuur aangepast worden. Meld ook aan 
je eigen boekhouder dat er een bijkomende factuur 
of een creditnota zal volgen. Een creditnota is een 
correctie op een eerdere factuur: het te betalen 
bedrag wordt verminderd of volledig geannuleerd. 

Het stockbeheer 
Beter regelmatig een kleine bestelling dan af en toe 
een grote. Een weloverwogen bestelling voorkomt 
dat producten ‘over datum’ gaan en niet meer 
mogen verkocht worden. 
Als een product niet goed verkoopt, meld het dan 
tijdig aan de plaatselijke wereldwinkel (tenminste 
twee maanden voor de houdbaarheidsdatum).  
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Die kan de voorraad terugnemen en zelf verder 
verkopen. Of misschien kan je wat extra promotie 
voor dit product voeren? Draag zorg voor je 
voorraad: producten die beschadigd zijn, worden 
onverkoopbaar. 

Bewaartips 
• Bewaar de producten koel en droog. Stel ze 

zeker niet bloot aan direct zonlicht. 
• Bewaar je voorraad achter slot en grendel: als 

er dagelijks twee repen chocolade verdwijnen, 
komt dit overeen met 300 repen op het einde 
van het schooljaar! 

• Zorg dat alle geopende dozen leeg zijn voor je 
een nieuwe doos opent. 

Het financiële beheer 
De verkoopregistratie
Registreer wat je verkoopt op een kasblad. Je volgt 
de zaken niet alleen financieel op de voet, je weet 
ook welke producten goed, minder goed of zo 
goed als niet verkopen. Daar kan je dan rekening 
mee houden bij je volgende bestelling. Een 
voorbeeld van een kasblad vind je achteraan deze 
opstartgids.  

De factuur
Na elke levering volgt een factuur. Een factuur 
is een officieel boekhoudkundig document. 
Daaraan mag je zelf niets wijzigen. Controleer of 
de factuur overeenstemt met de leveringsbon (en 
met de eventuele opmerkingen die je daarbij hebt 
gemaakt). Betaal de factuur voor de vermelde 

vervaldatum. Betaal ze in zijn geheel. Na de betaling 
klasseer je facturen en creditnota’s chronologisch 
in een map. 

De afsluiting 
Sluit voor 15 juni de deuren en boeken van je 
Wereldwinkel op School. 
Enkele afspraken: 

• Breng alle niet-verkochte producten terug naar 
de plaatselijke wereldwinkel. 

• Maak een overzicht van deze niet-verkochte 
producten op een inventarisformulier.

• Betaal alle openstaande facturen. Zo kan 
de eventuele nieuwe ploeg het volgende 
schooljaar met een propere lei beginnen. 

• Maak een jaarrapport met een overzicht van de 
verkoop. Bezorg dit aan  
OBE.scholen@oxfam.org. 

Ziezo. Hierna volgt nog wat toelichting bij het juridisch kader van de Wereldwinkel op School en de eerder 
beloofde bijlagen. 

Dan ben je klaar om te starten!
We wensen je alle pret en leergenot van de hele wereld! 

Meer info: 
• contact lokale Oxfam-Wereldwinkels: oxfambelgie.be
• oxfambelgie.be/scholen en oxfambelgie.be/wos
• OBE.scholen@oxfam.be

Met een mondiale groet, 
Het scholenteam van Oxfam België
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Juridisch kader 

Statuut vrijwilliger

Als jouw school de activiteiten van de Wereldwinkel 
op School als deel ziet van het pedagogisch 
project (werken er leerkrachten aan mee, is er 
toezicht vanuit de school op de activiteiten 
en gebeuren de activiteiten binnen de school 
tijdens de schooluren?), kunnen de activiteiten 
beschouwd worden als schoolactiviteiten en 
worden de leerlingen die er aan meewerken niet 
beschouwd als vrijwilligers zoals beschreven in de 
vrijwilligerswet van 3 juli 2005. De leerlingen zullen 
in dat geval normaal gezien onder de verzekering 
burgerlijke aansprakelijkheid van de school vallen 
aangezien het om schoolactiviteiten gaat onder 
toezicht van leerkrachten en op het terrein van de 
school. 

Vaak stelt de school ook zelf een bankrekening 
ter beschikking of een leraar zou hiervoor kunnen 
zorgen. De school zal waarschijnlijk lokalen ter 
beschikking stellen. Het beheer van de opbrengst 
en de investering ervan in de winkelinrichting en 
dergelijke zou onder toezicht van de school vallen.

Feitelijke vereniging

Indien jouw school de activiteiten niet integreert in 
het pedagogisch project en deze gewoon toelaat, 
is de vrijwilligerswet van 3 juli 2005 wel degelijk 
van toepassing. In dat geval dienen de leerlingen 
en de leerkrachten die zich organiseren om de 
Oxfam-producten onbezoldigd en onverplicht te 
verkopen beschouwd te worden als deel uitmakend 
van een feitelijke vereniging. Dit is een juridische 
kwalificatie die automatisch van toepassing zal 
zijn en geen formaliteiten behoeft. Het is dan ook 
onnodig om een vzw op te richten.

Leeftijd

De vrijwilligerswet voorziet dat jongeren vanaf 15 
jaar als vrijwilliger kunnen optreden, voor zover ze 
in het desbetreffende kalenderjaar 16 jaar worden. 
Ook jongere kinderen kunnen ingeschakeld worden, 
maar slechts onder bepaalde voorwaarden (beperkt 
aantal uren, wat vaker wel dan niet het geval is) 
en het project moet duidelijke pedagogische of 
educatieve dimensies hebben. 

Aansprakelijkheid

Als de Wereldwinkel op School geen deel uitmaakt 
van een pedagogisch project en dus deel uitmaakt 
van de feitelijke vereniging die verbonden is aan 
een organisatie met rechtspersoonlijkheid, in dit 
geval Oxfam-Wereldwinkels vzw, is de vrijwilliger 
niet aansprakelijkheid voor schade die hij of zij 
veroorzaakt tijdens het vrijwilligerswerk, behalve in 
geval van bedrog, zware fout of eerder gewoonlijk 
dan toevallig voorkomende lichte fout van de 
vrijwilliger, en behalve als het om schade gaat die 
hij of zij zichzelf toebrengt. In dat geval kan Oxfam-
Wereldwinkels vzw aansprakelijk gesteld worden.
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Overeenkomst tussen Wereldwinkel op School en lokale Oxfam-Wereldwinkel vzw

tussen enerzijds Oxfam-Wereldwinkel ......................................................................................

en anderzijds ...............................................................................................................................

(naam eerste afgevaardigde Wereldwinkel op School) 

....................................................................................................................................................

(naam tweede afgevaardigde Wereldwinkel op School) 

afgevaardigden van

............................................................................................................................ (naam van de 

school) 

wordt een overeenkomst gesloten voor het schooljaar ….......…. -……......... 

VOORDELEN 

• De Wereldwinkel op School geniet een standaardkorting van 5 % op de aanbevolen 

verkoopprijs (tenzij anders overeengekomen) 

• De Wereldwinkel op School ontvangt gratis een startkit na ondertekening van deze 

overeenkomst. 

BESTELLING 

• Bij elke bestelling wordt de naam van de besteller en van de Wereldwinkel op School 

vermeld. 

• De bestelling gebeurt 

O wekelijks 

O tweewekelijks 

O op de volgende besteldag: ……………………..……................................................................

• De bestelling gebeurt bij ……………………………………....……….................................................... 

(naam verantwoordelijke plaatselijke Oxfam-Wereldwinkel) 

• De bestelling gebeurt via 

O telefoon op het nummer …………………………………………......................................................

O e-mail op het adres ………………………………………………........................................................

LEVERING/AFHALING 

• De bestelde producten worden 

O geleverd op volgend adres: ………………………………...……...................................................

O afgehaald op de volgende dag: ………………..………………….................................................
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• De levering gaat steeds vergezeld van een leveringsbon. Deze bon dient als 

controlemiddel bij levering. 

• Klachten over de levering worden binnen de …... dagen gemeld aan de 

verantwoordelijke van de plaatselijke Oxfam-Wereldwinkel 

FACTURATIE EN BETALING 

• De levering wordt gevolgd door facturatie.  

• De volgende wijze van betaling wordt overeengekomen: 
O factuur te betalen binnen 30 dagen 
O contante betaling bij levering 
O depotregeling 
O …………………………………………………………............................................................................... 

• Voor speciale gelegenheden (eerlijk ontbijt, schoolfeest,…) wordt een aparte regeling 
getroffen. 

AFSLUITING OP HET EINDE VAN HET SCHOOLJAAR 

De volledige voorraad en openstaande betalingen worden voor het einde van het 
schooljaar (voor 15 juni) afgesloten. 

• Producten waarvan de houdbaarheidsdatum niet overschreden is (minimaal nog 
twee maanden houdbaar) en de verpakking onbeschadigd is, worden voor 15 juni 
teruggebracht. Ze zullen worden gecrediteerd en terugbetaald aan de Wereldwinkel 
op School op het volgende rekeningnummer: ……………………………………………… 

• Voor 15 juni betaalt de Wereldwinkel op School alle nog openstaande facturen. 
 
 

Deze overeenkomst werd opgemaakt te ……………………………. (locatie)

op ……………………. (datum) 
 

Voor Oxfam-Wereldwinkel .……………………........................………………….........………………….…………
(handtekening)
 

Voor Wereldwinkel op School ………..........…................................................................................
(handtekening)
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DATUM :               /        / 20

NAAM/NAMEN

WINKELIER(-S)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

KASBLAD
PLAATS:

STAND  VAN DE KASSA BIJ AANVANG   > €uro cts

GELD IN KASSA STEEDS TELLEN ZOWEL VOOR ALS NA DE VERKOOP

AANTAL 

EENHEIDS

PRIJS ARTIKEL  OMSCHRIJVING

FOOD 

(Fairtrade of 
vers) 

NON-FOOD

(Solidair of 
2dehands)

EIGEN  
RECEPT AANDUIDEN 

MET + OF -

LEEGGOED

totaal 
klant

€uro cts

 

ONTVANGSTEN  >      +      +           =
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ONTVANGSTEN  >      +      +           =

STAND VAN DE KASSA BIJ AANVANG :

aantal     €uro

Biljetten

500 €

200 € +

100 € +

50 € +

20 € +

10 € +

5 € +

Munten

2 € +

1 € + €-cents

0,50 € +

0,20 € +

0,10 € +

0,05 € +

Andere: +

Geld in kassa =

STAND VAN DE KASSA NA VERKOOP :

TOTALE   ONTVANGSTEN     =

Theoretisch kassasaldo  =

OPTELLING VAN DE KASSA-INHOUD :

aantal €

Biljetten

500 €

200 € +

100 € +

50 € +

20 € +

10 € +

5 € +

Munten

2 € +

1 € + €-cent

0,50 € +

0,20 € +

0,10 € +

0,05 € +

Andere:                                   +

Geld in kassa =

KASSAVERSCHIL =



OPSTARTGIDS WERELDWINKEL OP SCHOOL

oxfambelgie.be/wos

Dit project is 
gefinancierd door 
de Europese Unie.
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