Spelregels inbrengen carnavalskleding
•

Op 12 januari 2019 van 10.00 tot 16.00 uur kunt u uw carnavalskleding inbrengen.

•
De carnavalskleding hangt tot zondag 24 februari 2019 in de pop-up winkel, Markt 17 te Sittard, hoek Markt /
Limbrichterstraat.
•

Wij nemen alleen carnavalskleding in die schoon, gestreken en heel is.

•
De door u aangeboden kleding dient recentelijk te zijn gewassen, zo nodig gestreken, zonder vlekken en
zonder zichtbare stoppages te zijn.
•

De verkoopprijs wordt in onderling overleg tussen inbrenger en medewerker van de pop-up bepaald.

•
Wij etaleren en bemiddelen in de verkoop van uw carnavalskleding. Wanneer het artikel is verkocht, ontvangt
u 50% van de verkoopprijs. Wij behouden ons het recht voor om de verkoopprijzen te verhogen c.q. te verlagen.
•
Om de verkoop te bevorderen zullen wij advertenties op Marktplaats en berichten op Facebook plaatsen. Het
kan dus voorkomen dat foto’s van de door u ingebrachte carnavalskleding gepubliceerd worden.
•
Wij besteden de grootste zorg aan uw artikelen. Zoekgeraakte of gestolen artikelen kunnen door ons niet
vergoed worden. De artikelen zijn niet verzekerd tegen brand- en waterschade.
•
De ingebrachte kleding wordt door ons in principe op volgorde van inname in de pop-up winkel gehangen.
Wij behouden ons het recht voor om daar naar eigen inzicht van af te wijken.
•
Kleding die niet voor de retourdatum (24 februari 2019) wordt opgehaald, wordt door ons naar een goed
doel gebracht.
•

Niet op tijd ophalen is niet afrekenen. De opbrengsten zijn dan in zijn geheel voor de buurtvereniging.

•

Uitbetaling 21 of 24 februari 2019. Bij verhindering afspraak maken.

•
Alle goederen worden verkocht in de staat waarin ze zich bij aflevering bevinden. De goederen kunnen ter
plaatse worden gecontroleerd. Inherent aan tweedehands kleding is dat zij gebruikssporen vertoont.
•
Gekochte goederen kunnen niet worden teruggebracht of geruild voor geld terug. Gekochte kleding kan wel
opnieuw worden ingebracht.
•

Als plaats van levering geldt het adres van de pop-up winkel (Markt 17 te Sittard).

•

Betaling van de verschuldigde prijs kan uitsluitend à contant.

•

Bij niet betaling van kleding zal aangifte worden gedaan bij politie.

Voor meer informatie over onze buurtvereniging zie:
https://www.facebook.com/grootekirk

Heeft u vragen mail dan naar ronjtomdegrootekirk@gmail.com

Naam:

__________________

Datum:

__________________

Handtekening:

__________________

