[Typ hier]

VOORWAARDEN VOOR INNAME VAN DE KLEDING:
Ik streef ernaar een zo compleet en aantrekkelijk mogelijk aanbod aan damesmode en accessoires in
mijn winkel te hebben. Om dit te bereiken moet de ingebrachte kleding aan de volgende
voorwaarden voldoen
•
•
•

•
•

De kleding moet gewassen/gestoomd en (zo mogelijk) gestreken zijn, mag niet muf ruiken
of naar rook ruiken.
Er mogen geen vlekjes gaatjes of herstelwerkzaamheden zijn
Kleding moet uit het midden- of hoger segment zijn, geen ketenkleding zoals HEMA, H&M,
C&A, Miss Etam, promiss, shoeby, ONLY, Vero Moda, Bershka, The Sting, Pull en Bear
Tuunte enz.
Van de winkel ZARA neem ik sommige items wel maar niet alles, dit bepaal ik in de winkel.
Schoenen mogen niet afgedragen zijn, hakken mogen niet versleten zijn, schoenen dienen er
netjes uit te zien, liefst zo goed als nieuw

Evenals reguliere modezaken kent Essie first class second hand ook 2 hoofdseizoenen, te weten
Lente/zomer : inbreng vanaf februari tot en met juni, dit mag tijdens de openingstijden op
woensdag, donderdag en vrijdag, niet op zaterdag.
Als het druk is op het moment dat u de kleding brengt beoordeel ik het op een later tijdsstip. De
inbrengklant krijgt een document met ingebrachte kleding per mail opgestuurd.
Herfst/winter : inbreng vanaf augustus tot en met december, dit mag tijdens de openingstijden op
woensdag, donderdag en vrijdag, niet op zaterdag.
Als het druk is op het moment dat u de kleding brengt beoordeel ik het op een later tijdsstip. De
inbrengklant krijgt een document met ingebrachte kleding per mail opgestuurd.
Essie bepaalt welke items en hoeveel stuks ingenomen worden voor de winkel, wat de verkoopprijs
is en hoe lang het in de winkel hangt, ik streef naar een minimum van 2 maanden.
In principe gaat alle kleding die niet wordt verkocht naar een goed doel, denk hierbij aan de Ezra
foundation in Almelo en Polen, mocht u de kleding terug willen dan kunt u dit aangeven bij de
inbreng.
Essie behoudt zich het recht voor om in tijden van opruiming de verkoopprijs aan te passen om de
verkoop te stimuleren.
Van alle kleding die verkocht wordt in de winkel krijgt de inbrengklant 40% van het
verkoopbedrag, dit bedrag kan worden overgemaakt of contant uitbetaald, essie correspondeert hier
niet over maar de inbrengklant mag ten aller tijde contact hierover opnemen.
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Bij contante betaling wordt er een afspraak gemaakt wanneer het bedrag gehaald wordt door de
klant.
Kleding die in de winkel hangt en kapot blijkt te zijn wordt door Essie weg gedaan.
De inbrengklant geeft de kleding af op eigen risico, dit houdt in dat Essie first class second hand in
geen geval aansprakelijk kan worden gesteld bij beschadiging, diefstal of brand. Uiteraard doe ik er
alles aan om deze risico’s tot een minimum te beperken.
De inbrengklant verstrekt de NAW gegevens incl email en telefoonnummer, deze gegevens worden
uitsluitend gebruikt voor communicatie die betrekking heeft op Essie first class second hand. De
gegevens worden nooit en te nimmer gebruikt voor andere doeleinden. De inbrenger verstrekt zo
nodig het IBAN nummer als uitbetaling overgemaakt moet worden.
Door artikelen in te brengen verklaart u akkoord te gaan met bovenstaande voorwaarden.

Openingstijden
Maandag

gesloten

Dinsdag

gesloten

Woensdag

10.00-17.00

Donderdag

10.00-17.00

Vrijdag

12.00-17.00

Zaterdag

12.00-17.00
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