Inbrengregels HET

Bij inname van de artikelen gaat HET ervan uit dat u kennis heeft
genomen van de onderstaande voorwaarden en daarmee akkoord gaat.

-

HET neemt zowel kleding als, schoenen, laarzen en overige accessoires, zoals
shawls, riemen, hoeden en sieraden in

-

HET neemt uitsluitend op afspraak in

-

De kleding dient gewassen en gestreken, of gestoomd te zijn; zonder vlekken
of gaatjes, versleten of gepild. Schoenen en laarzen moeten gepoetst en
schone zolen hebben

-

HET selecteert de artikelen die in aanmerking komen voor de verkoop

-

Vanaf maart kan voorjaar- en zomerkleding, en vanaf september najaar- en
winterkleding worden ingebracht

-

De kleding, schoeisel etc. blijft 8 weken in de winkel hangen, daarna gaat het
naar de Kledingbank Zaanstreek. Wilt u uw kleding echter terug dient u dit
duidelijk aan te geven bij inbreng en voor het eind van de termijn de kleding
op te halen.
Nb. Bel wel even van te voren zodat uw tas klaargemaakt kan worden

-

Ieder inbrengende klant krijgt een klantkaart, met klantnummer, wachtwoord
voor klantdeel website (hierop kunt u de ingebrachte kleding volgen).

-

Tegoed dient u binnen 2 jaar na inbreng datum te incasseren. U bent zelf
verantwoordelijk voor het bijhouden van de datum

Prijsbepaling

-

HET bepaalt de verkoopprijs, maar zal, waar mogelijk, met uw wensen
rekening houden

-

HET behoudt zich het recht voor om de verkoopprijzen tijdens de laatste twee
weken van de 8-weken termijn te verlagen

-

Na verkoop van uw kleding ontvangt u 40% van de verkoopprijs, 39% is
voor HET en 21% is voor de belasting.

-

HET draagt geen aansprakelijkheid voor zoekraken, brand, diefstal of
beschadiging voor de ingebrachte artikelen. Uw kleding hangt hier op eigen
risico.

-

Bij de eerste inbreng noteren wij uw klantgegevens (naw gegevens, email,
telefoon).Deze gegevens wordt in ons systeem opgeslagen, zodat wij altijd
actuele informatie hebben omtrent de door u ingebrachte artikelen.

