
Beste Sjarabang sympathisanten,  

Een bedrijf uit Mechelen verkoopt al zijn bureelmaterieel ten voordele van Vzw Sjarabang.  

Vooraleer deze goederen te koop aan te bieden op www.tweedehands.be willen we uiteraard eerst aan al onze vrijwilligers en sympathisanten de kans 

bieden om als eerste een aankoop te doen. Ben jij op zoek naar vergadertafels, vergaderstoelen, bureau’s , bureelstoelen en nog veel meer.. grijp dan 

deze unieke kans en ga kijken naar de lijst in bijlagen of er misschien iets bij zit waarnaar jij op zoek bent.  

Ben je naast Sjarabang nog lid van een oudercomite, sportclub, een goed doel  enz. en denk je .. deze vereniging zou iets aan hebben, kan je uiteraard 

deze mail naar hen doorsturen.   

Als je interesse hebt , stuur je een mail naar chrisderijdt@gmail.com met als titel “ Sjarabang sympathisant verkoop ” met vermelding van “naam, 

emailadres, gsm nummer , artikelnummer (kolom l) + beschrijving (kolom 2) + het aantal stuks dat u wil kopen en datum + tijdstip waarop u de goederen wil 

afhalen .  

De goederen kunnen afgehaald worden op het industrieterrein Noord te Mechelen op donderdag 9 augustus, vrijdag 10 augustus of zaterdag 11 augustus 

tussen 9 uur en 16 uur. De juiste locatie wordt u via mail meegedeeld . Je dient zelf de goederen te monteren en het vervoer te regelen.  

Via www.tweedehands.be krijgt de hoogste bieder de goederen aan de prijs die hij geboden heeft, maar voor de Sjarabang sympathisanten voorzien we de 

prijs die vooropgesteld wordt (wie een eurootje meer wil geven, mag dit uiteraard altijd doen ! )  
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Nr. 
Materiaal 

Prijs voor 
Sjarabang 
sympathisanten  

Afbeelding  
Aanta
l 

Afmetingen  Geïnteresseerden:  
1 

Vergadertafel 
rechthoekig  
Notenkleur (3 stuks ) 25 euro 

 

1 
1 meter 80 op 

80  

Naam:  
Email:  
Gms nummer  
Artikelnummer 
Aantal:  
Afhalen:  

2 

Vergadertafel 
rechthoekig  
Notenkleur (3 stuks) 25 euro  1 

1 meter 80 op 
80   

3 

Vergadertafel 
rechthoekig  
Notenkleur (3 stuks) 25 euro  1 

1 meter 80 op 
80   

4 

Vergadertafel 
rechthoekig  
Grijs – zwart  25 euro   1 

1 meter 73 
breed, diep 

112, hoogte op 
75    



5 
Vergadertafel rond 
bestaande uit twee 
delen elk 80 cm op 1 
meter 60  45 euro  

1 
 

1 meter 60 
rond   

6 

Serverrack Dell  500 euro    
2 meter 40 19 

inches,  
Bod vanaf 500 euro foto 
raster Dell  

7 

Serverrack Dell  300 euro   
2 meter, 19 

inches  
8 

Cd rek  10 euro   

52 breed, 15 
diep, 1 meter 

69 hoog  

9 

Cd rek  10 euro   

52 breed, 15 
diep, 1 meter 

69 hoog  



11 

Bureau gebogen vorm 
licht beige met grijze 
poten 30 euro   1  

1 meter 60 , 
diepte l meter, 

hoog 72    

12 

Bureau gebogen vorm 
licht beige met grijze 
poten 30 euro   1  

1 meter 60 , 
diepte l meter, 

hoog 72    

 
Bureau gebogen vorm 
licht beige met grijze 
poten met bijpassende 
ladenblok  40 euro   1  

1 meter 60 , 
diepte l meter, 

hoog 72    

13 

Grote vergadertafel 
rechthoekig hout  35 euro  

 

i  1 

1 meter 86 
breed 1 meter 

13 72 hoog   

14 

Bureautafel beige met 
grijze poten    

1  

1 meter 40, 
diepte l meter , 

hoogte 72   



15 

Bureautafel beige met 
grijze poten    afbeelding 2  1  

1 meter 40, 
diepte l meter , 

hoogte 72   

16-
25 

Vergaderstoelen zwart 
met armleuningen en 
hoge rug 10 stuks  15 euro per stuk  

 

10   

26-
39 

Vergaderstoelen rood 
zonder armleuning 14 
stuks   10 euro per stuk    14    

40 

Vergaderstoel blauw 
zonder armleuning   10 euro per stuk  

 

1   

41-
45 

Vergaderstoelen groen 
Turkois met 
armleuningen 6 stuks  15 euro per stuk  

 

6   



46-
54 
 Bureaustoelen rood met 

Hoge leuning zonder 
armleuning 9 stuks  10 euro per stuk  

 

9   

55-
59 

Bureaustoelen Oranje 
zonder armleuning 4 
stuks  10 euro per stuk  

 

4   

60-
64 

Bureaustoelen blauw 
met armleuning 5 stuks   15 euro per stuk  

 

5   

65-
76 

Bureaustoelen zwart 
zonder armleuning 11 
stuks  10 euro  

 

11    
77 

Bureautafel gebogen 
met bijpassende 
ladenblok  
Wit hout zwarte poten 45 

 
 1 

1 meter 60 op 1 
meter 60, 72 
hoog, 80 diep  

Afmetingen bureau zonder 

ladenblok: met bijpassende 

ladenblok 72 hoog, 80 diep, breed 

40  



78 
Bureautafel gebogen 
met bijpassende 
ladenblok  
Wit hout zwarte poten 45   1 

1 meter 60 op 1 
meter 60, 72 
hoog, 80 diep  

Afmetingen bureau zonder 

ladenblok: met bijpassende 

ladenblok 72 hoog, 80 diep, breed 

40  

79-
90 

Bureautafel hoek 
gebogen met ladenblok 
wit hout  35 

 

11 

1 meter 60 met 
ingebouwde 

ladenblok van 
42 dus totale 

lengte 2 m 2 cm  
op 1 meter 60   

Ladenblok: 72 op breed 42 , diep 

56  

Foto met ladenblok bevestigd via 

vier zwarte staven. Met 

aansluiting voor draden aan 

zijkant  

 

91 

Bureautafel klein grijs 
met zwart  15 euro   1 

1 meter 10 , 
diepte 49, 
hoogte 66    

92 

Bureautafel klein grijs 
met zwart  15 euro   1 

1 meter 10 , 
diepte 49, 
hoogte 66    

93 

Bureautafel klein grijs 
met zwart  15 euro   1 

1 meter 10 , 
diepte 49, 
hoogte 66    



94 

Grote vergadertafel in 
zijn geheel bestaande 
uit vier elementen  80 euro   

2 meter 60 op l 
meter 65 

bestaat uit 
twee rechte 

stukken l meter 
40 op 80 + 2 

halve 
elementen  l 

meter 65 op 60 
, hoogte 72 cm  

en  

Halve elementen kunnen niet los 

op de vloer geplaatst worden. 

Enkel in combinatie geheel. Twee 

losse tafels kunnen wel uit mekaar 

gezet worden.  

95-
98 

Bureautafel grijs zwart 35  4 

1 meter 60 , 
diep 80, hoogte 

72 

Met bijhorende ladenblok op 

wieltjes (hoog 61 , 45 breed, diep 

51)  

99-
102 

Bureautafel grijs zwart  20  4 

1 meter 60 , 
diep 80, hoogte 

72 Zonder ladenblok  

103
-
106 

Bureautafel grijs zwart  35  4 

1 meter 80 , 
diep 80, hoogte 

72 

Met bijhorende ladenblok op 

wieltjes (hoog 61 , 45 breed, diep 

51)  



107 
Bureautafel hoek 
gebogen + extra tafel 
aan gemonteerd + 
ladenblok gemonteerd  grijs 

 

1 

1 meter 60 op 2 
meter 02 + 

verlengstuk 85 
speciale vorm  

Is groter dan de andere 

(ladenblok ook met vier zwarte 

staven)   

 

Bureau Haessler   

1 

Indien de directie 
deze niet mee neemt 

kan dit in geheel 
verkocht worden  

109
-
112 

Kasten laag grijs zwart  40 euro 
 

4 
1 meter 80 op 1 

m 33 diep 52  
 

113
- 

kasten hoog grijs zwart  60 euro   4 

1 meter 80 op 1 
m 95 (hoog) 

diepte 52   

114 

Toog wit  25 euro  
 

1 

1 meter 66 op 
54 , hoogte 1 

meter 07   



 

Vergadertafel rond 
Grijs/zwart  35 euro  

 

1 1 meter 60   

 

Vuilbakken grijs  4 euro  
 

21   

 

Vuilbakken blauw  3 euro  
 

6   
.  

 


