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Over Kledingbank Teylingen 
Kledingbank Teylingen is een modezaak, met paskamers e.d. alleen zonder 
kassa. Een klein gedeelte van de kleding bij Kledingbank Teylingen is 
nieuw, afkomstig van winkels. Het andere deel is gebruikte kleding, niet 
van nieuw te onderscheiden. 
Op www.kledingbankteylingen.nl wordt veel informatie gegeven. 
Van september t/m februari hangt de herfst- en winterkledingcollectie in 
de winkel. Van maart t/m augustus is de voorjaars- en 
zomerkledingcollectie.  
Kledingbank Teylingen is voor haar klanten geopend op 
donderdagmiddag. 
 
 
 
Klanten 
Kledingbank Teylingen is bestemd voor inwoners uit gemeente Teylingen 
en omgeving die geen financiële middelen hebben om kleding te kopen 
voor hun gezin of zichzelf.  
Wie bij Kledingbank Teylingen komt winkelen toont de aanmeldbrief die zij 
ontvangen hebben van hun zorgverlener en wordt ingeschreven als klant. 
Men ontvangt elk jaar een kledingkaart waarop wordt aangegeven 
hoeveel stuks kleding zij mogen uitzoeken. Ook kan iedereen schoenen, 
een tas of een accessoire uitkiezen. 
 
 
 
 
  

http://www.kledingbankteylingen.nl/


 
SCHENKEN IS WIN-WIN 

 
 
Schenken aan een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling 
Een klein gedeelte van de kleding bij Kledingbank Teylingen  is nieuw, 
ontvangen van kledingzaken. Omdat steeds meer bezoekers Kledingbank 
Teylingen weten te vinden is er behoefte aan meer nieuwe kleding, 
bijbehorende accessoires en schoenen.  
De Belastingdienst heeft de Stichting Kledingbank Teylingen erkend als 
Algemeen Nut Beogende Instelling en is daarmee een officieel erkend 
goed doel. Dit betekent voor gevers een fiscaal voordeel! 
 
 
 
Schenken levert voordeel op 
Als een kledingzaak bij de wisseling van de collectie kleding over heeft, 
kan de keuze worden gemaakt om deze te schenken aan Kledingbank 
Teylingen. De restwaarde van de geschonken kleding en schoenen mag als 
gift van de winst worden afgetrokken. Dit is meestal voordeliger dan 
wanneer deze kleding voor weinig geld wordt verkocht aan een opkoper.  
Het schenken van kleding en schoenen is een win-winsituatie voor beide 
partijen.   
Stichting Kledingbank Teylingen geeft voor de boekhouding een 
ontvangstbevestiging van het aantal kledingstukken. 
Inmiddels doen al verschillende bedrijven in onze regio mee. Op de 
website van Kledingbank Teylingen worden alle winkels waarmee een 
relatie bestaat vermeld. Soms willen bedrijven geen publiciteit rond hun 
schenking. Dan  is dat ook mogelijk en respecteren wij deze keuze door 
geen vermelding te maken op de website.  
 
 
 

 
 
 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
Veel bedrijven willen graag maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
Kledingbanken werken mee aan een duurzame samenleving. Bovendien 
profiteren mensen met een laag inkomen hiervan. 
 
 
Maak een afspraak 
We komen graag met u in contact! 
Maak een afspraak met één van de bestuursleden: 
Antoinette Breedijk, tel.nr. 06-4946 1824 
 
U bent na het maken van een afspraak van harte welkom om een kijkje te 
komen nemen bij Kledingbank Teylingen. 
 

 


