
 
CliniClowns materialen voor vrijwilligers 

 
 

 
 
 

Alle materialen die je nodig hebt als vrijwilliger kun je gemakkelijk, snel en kosteloos 
bestellen via de CliniClowns webshop. Of het nu gaat om het een stapeltje folders, 
CliniClowns kleding, mondkapjes, Toet knuffels, Doppers, neuzen, stickers, banners, 
de ‘evenementen koffer’ of USB stick…alles is hier te vinden! 
 
Snel en makkelijk bestellen doe je zo: 

1) Om gebruik te maken van de webshop en om kosteloos te kunnen bestellen 
als vrijwilliger, moet je eenmalig een account aanmaken. Dit kun je doen door 
op het icoontje/blauw witte ‘poppetje' te klikken rechts bovenaan. Je kunt je 
eigen gebruikersnaam en wachtwoord verzinnen. 

2) Na het aanmaken van een account, graag een mailtje sturen aan 
vrijwilligers@cliniclowns.nl met de melding dat je een account hebt 
aangemaakt. Wij kunnen je dan achter de schermen in de juiste groep 
plaatsen zodat je alle artikelen kunt zien die voor vrijwilligers gratis te bestellen 
zijn. 

3) Je ontvangt van ons een melding als je account gereed is (meestal dezelfde 
dag nog). Vanaf dat moment kun als vrijwilliger kosteloos bestellen met een 
levertijd van 1-2 werkdagen. 

 
Een toelichting op de materialen: 

• In de categorie 'Vrijwilligers' staan alle artikelen die voor vrijwilligers kosteloos 
te bestellen zijn. In de andere categorieën staan de betaalde producten voor 
consumenten dus dat kan verwarrend zijn. Alleen de producten categorie 
Vrijwilligers zijn kosteloos voor jullie te bestellen. 

• De artikelen om te verkopen (zoals de Dopper, mondkapjes en Toet knuffels) 
kun je dus ook geheel kosteloos bestellen om te gebruiken bij acties, tijdens 
voorlichtingen en voor de verkoop. We vertrouwen erop dat je deze artikelen 
niet bestelt voor eigen gebruik.  

• Een aantal artikelen kun je ‘in bruikleen’ bestellen. Het gaat om de: 

http://www.cliniclowns.nl/shop/
mailto:vrijwilligers@cliniclowns.nl
https://www.cliniclowns.nl/shop/product-categorie/vrijwilligers/


o jas en polo 
o rugtas 
o USB stick 
o banners 
o evenementen koffer 

Wij ontvangen een melding als je deze artikelen bestelt. Mocht je ooit stoppen 
als vrijwilliger, dan ontvangen wij deze spullen graag retour. 

• Als vrijwilliger betaal je geen verzendkosten. Het is daarom goed om 
‘verstandig’ te bestellen. Dus plaats niet teveel kleine bestellingen achter 
elkaar maar bestel ook niet zoveel in één keer dat je lang met een voorraad 
blijft zitten.  
 

Materialen retourneren: 
Na een actie, als je de spullen niet meer nodig hebt of als je stopt als vrijwilliger bij 
CliniClowns, dan kun je deze spullen kosteloos terugsturen (met vermelding van je 
naam) naar: 
CliniClowns  
Antwoordnummer 16076 
5280 VJ Boxtel 
 
Mochten er vragen of suggesties zijn, we horen het graag via 
vrijwilligers@cliniclowns.nl 
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