Waar zitten we?
In het centrum van
Almere Haven,
vanaf het Kruidvat,
langs kapsalon Arcade
de busbaan volgen.

Openingstijden
dinsdag t/m zaterdag
van 09.00 tot 17.00 uur.
’t Tweede Trefpunt
Kerkstraat 26 • Almere Haven
036-5404533 • www.2etref.nl

3 verdiepingen • breed assortiment • door ons gewassen én
gestreken • betaalbaar • voor elk wat wils • altijd gezellig

’t Tweede Trefpunt in Almere Haven: schitterende kleding voor weinig geld
Het vergt nogal wat “moed” om een
drempel over te gaan in een tweedehands winkel. Maar als je toch uit
Almere Haven komt, loont het zeer
de moeite om eens een kijkje te
nemen in onze zeer verzorgde, sfeervolle winkel waar de geur van wasmiddelen je tegemoet komt in plaats
van de gebruikelijke “tweedehands
odeur”.

Grote uitverkoop de hele maand september!
Vanaf 2008 hebben we nog een ruimte beneden erbij en
wordt de winkel aanzienlijk gereorganiseerd. Daarom gaan
we alvast de hele maand september een grote uitverkoop
houden.
Op de begane grond en de 1e verdieping mag alle kleding
voor volwassenen weg voor slechts € 5,- per stuk. Zomerof winterkleding, ongeacht de reeds vermelde prijs, gaat
dus werkelijk voor maar € 5,- de deur uit. Op de 2e verdieping kunt u dan tijdelijk terecht voor de duurdere merkkleding.
Party, retro- en (een beetje) trouwkleding hebben we apart
hangen. Daar mag u ons altijd naar vragen.

Wilt u zelf uw kleding verkopen?
Winterkleding nemen we aan vanaf 25 september
tot en met 27 oktober, maar we maken een behoorlijke selectie (vooral merkkleding en bepaalde maten). U krijgt telefonisch van ons te horen wat wij
ervoor willen geven en het bedrag dat we afspreken,
komt 3 maanden later op uw rekening terecht.
Natuurlijk mag u binnen een week ook de niet door
ons gekochte kleding weer retour halen. Alles mag
hier ook blijven voor liefdadigheid.

