Algemene voorwaarden
INBRENG van Dameskleding in midden en hoger segment
•

Het brengen van merkkleding en accessoires (geen schoenen) is mogelijk zonder afspraak.

•

We verkopen alleen de betere merken als MaxMara, MARCCAIN, NOR, Oska, Sara Pacini e.d.

•

De ingebrachte merkkleding moet zo goed als nieuw zijn en niet ouder dan 3 jaar.

•

De eerste keer dat je kleding brengt, ontvang je een persoonlijk inschrijvingsnummer.

•

Inbreng van kleding houdt in dat je akkoord gaat met de algemene voorwaarden.

•

Inbreng Lente/Zomer: 15 januari t/m 1 juni.

•

Inbreng Herfst/Winter: 1 augustus t/m 31 december.

SELECTIE
•

De kleding wordt door ons op een later moment geselecteerd voor de verkoop.

•

De niet-geselecteerde kleding kom je ophalen volgens de afspraak die we met je maken bij het
inbrengen van de kleding.

•

Als je de niet-geselecteerde kleding niet ophaalt volgens afspraak, dan gaat deze naar een goed doel.

•

De verkoopprijs van de kleding wordt door ons vastgesteld (eventueel in overleg met je).

•

Bij verkoop ontvang je 50% van de verkoopprijs, na aftrek van belasting.

•

De geselecteerde kleding blijft 8 weken in de winkel hangen.

NA 8 WEKEN
•

Na 8 weken graag zelf een afspraak maken om de niet-verkochte kleding weer op te halen.

•

Als je de niet-verkochte kleding niet komt halen, gaat deze naar een goed doel.

•

Uitbetaling van tegoed uit verkochte artikelen vindt na 8 weken plaats.

•

Als een tegoed niet binnen een jaar wordt afgehaald, komt het tegoed te vervallen.

•

Op 1 juli en 15 december start onze opruiming. Doe je daar niet aan mee? Haal dan bijtijds je
kleding.

JOUW KLEDING
•

Wij besteden de grootste zorg aan je kleding.

•

De artikelen blijven echter jou eigendom en hangen op je eigen risico in onze winkel.

•

Zoekgeraakte of gestolen artikelen worden door ons niet vergoed.

•

Uiteraard nemen wij zoveel mogelijk maatregelen dit te voorkomen.

