De allerleukste gebruikte kinderkleding!

Wil jij geld verdienen aan kleding die de kids inmiddels niet meer passen?
Ligt er bij jou nog mooie kinderkleding in de kast of op zolder waar niets meer mee wordt gedaan?
Zonde, want er zijn veel kinderen die wij er blij mee kunnen maken!

VOORWAARDEN DE KLEERTJESBOOM

KLEDING INBRENGEN:
☆ De Kleertjesboom verkoopt alleen kinderkleding die het keurmerk piekfijn verdient.
Probeer jouw kleding te bekijken door de ogen van iemand die deze koopt.
☆ Kleertjes brengen en/of retour halen kan op afspraak en tijdens de openingstijden van de winkel.
Wij nemen graag de tijd voor jou en je kleding.

☆De kleding graag brengen in een gesloten zak of doos met daaraan een briefje met je naam, emailadres en telefoonnummer.
☆Je krijgt een klantenkaart waarop we bijhouden wat er verkocht wordt van de door jou
ingebrachte kleding. Maandelijks wordt je per mail geïnformeerd over de verkochte kledingstukken.
☆ Bij verkoop ontvang je 40 % van de door ons bepaalde verkoopprijs, uitbetaling vindt plaats
achteraf. Ook hierover ontvang je een bericht via mail.
☆ Wij proberen elk kledingstuk gedurende 12 maanden de tijd te geven om een nieuwe eigenaar te
vinden. Indien het aanbod te groot wordt is het mogelijk dat deze periode verkort wordt en wij de
kleding eerder aan je retourneren.

☆Inbreng is niet seizoensgebonden, in de winkel worden mogelijk verschillende seizoenen door
elkaar verkocht.
☆ Niet verkochte kleding dient aan het einde van de verkoopperiode van 12 maanden door u te
worden opgehaald, binnen 2 weken na onze berichtgeving hiervan. Indien u hier geen gebruik van
wenst te maken, zorgen wij dat de kleding naar het goede doel gaat.
☆Indien u verhuist of een ander e-mailadres krijgt, vergeet dit dan niet aan ons door te geven. Het
zou heel vervelend zijn als uw niet verkochte kleding naar een goed doel gaat, terwijl u had
aangegeven het terug te willen.
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KLEDING :
☆De Kleertjesboom accepteert kleding van bekende merken in de maat 56 t/m 176. Voor leuke
bijpassende accessoires zoals riempjes, mutsjes, sjaaltjes e.d. willen we ook graag ons best doen.
☆Merken die we liever niet ontvangen omdat ze minder goed verkoopbaar zijn of niet altijd goed
genoeg voor een tweede ronde, zijn bijvoorbeeld C&A, Disney, Frendz, Hema, Hennes & Mauritz,
LOGG, Zara en Zeeman.
☆Pyjama’s, ondergoed en sokken nemen we niet in. Voor rompertjes en leggings/maillots geld
dat deze in een hele goede staat moeten zijn en bovendien van een A-merk.
☆Alle kleding die je inbrengt moet schoon/gestreken zijn en lekker ruiken. De kleding dient in
goede staat ingeleverd te worden, dus zonder vlekjes en gaatjes en niet verwassen.
☆Wij begrijpen dat gedragen kleding niet van de allerlaatste collectie is, maar duidelijk uit een
ander tijdperk verkoopt niet en kun je dus beter niet inbrengen.
☆Als het niet te zien is van welk merk of welke maat een kledingstuk is, kunnen we het niet goed
verkopen en nemen we het dus niet op.
☆Indien een kledingstuk veranderd of gepersonaliseerd is, is de kans op een nieuwe tweede
eigenaar een stuk kleiner.
☆Kleding met aanstootgevende teksten of opdruk, merkkleding waarvan wij aan de echtheid
twijfelen (‘neppers’) en oneigenlijk verkregen kledingstukken kunnen niet worden 0pgenomen in
onze winkel.
☆Kleding die na onze controle niet geschikt is bevonden voor verkoop, dient na berichtgeving
binnen 2 weken opgehaald te worden. Wordt dit niet gedaan dan gaat de kleding naar het goede
doel.
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KLEDINGVERKOOP:
☆Wij bepalen de verkoopprijs en selecteren de kleding.
☆De prijs op het label, is de prijs die je betaald aan de kassa.
☆Bij de Kleertjesboom kunt u alleen contant betalen.
☆Wij behouden ons het recht voor om deze prijs indien nodig te verlagen/verhogen.
☆Aangekochte kleding kan niet worden geruild en/of geretourneerd.

AANSPRAKELIJKHEID:
☆Natuurlijk besteden wij de grootst mogelijke zorg aan de door jouw ingebrachte kleding, echter
zijn wij niet aansprakelijk te stellen voor eventueel geleden schade.
☆De door jouw ingebrachte kleding is niet verzekerd tegen diefstal en/of vermissing, beschadiging
en/of brand- en waterschade. Het inbrengen is geheel op eigen risico.
☆Wij kunnen geen garantie geven op de gekochte kleding en/of accessoires.
☆Uw persoonsgegevens die in ons bezit zijn worden met uiterste zorg en vertrouwen
behandeld, en alleen gebruikt voor de communicatie tussen u en de Kleertjesboom.
☆Aan deze voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.

INFORMATIE:
☆De Kleertjesboom is geworteld op Tongeren 58 te Boxtel.
☆De Kleertjesboom heeft haar postadres op Tongeren 48, 5282 JH te Boxtel.
☆Je kunt ons het beste bereiken via mail: info@dekleertjesboom.nl
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