VOORWAARDEN BLAUWE LANTAARN BIJ INBRENG:

Om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van onze klanten en om een praktisch
en prettig werkend inbreng systeem te waarborgen, willen wij een aantal spelregels hanteren.
Voorjaar/zomer kledinginbreng : 1 februari – 1 mei
Najaar/winter kledinginbreng: 1 augustus – 1 december
1. Artikelen dienen onbeschadigd, compleet, schoon, werkend, recentelijk gewassen en gestreken te
zijn. Ook kleding die in de kast ligt of opgeslagen heeft gelegen, kun je beter eerst wassen en strijken.
Let op : geen vlekken, scheuren, losse naden en/of stoppages/reparaties. Labels bij voorkeur niet uit
de kleding knippen. Kijk alle zakken na of er geen inhoud meer in zit. Het totaal aantal in te brengen
kleding minimaal 10 stuks en maximaal 30 stuks per inbreng. Eventueel grotere aantallen in overleg.
2. Wij verkopen alleen merkkleding (zie onze merkenlijst). Kleding dient zo goed als nieuw te zijn. Kijk
zelf even : zou ik deze kleding zelf nog kopen?
Bij voorkeur ontvangen wij artikelen die niet ouder zijn dan 3 jaar. Wij verkopen kleding alleen in maat
34 t/m maat 46.
3. De kleding zonder label of merken zoals bijvoorbeeld C&A, Hema, H&M, LIV, M&S, Mango, Miss
Etam, Only, Sutherland, We, Vero Moda, Vila, Yessica, Zara kunnen wij niet aannemen.
Wij accepteren geen kleding van overleden mensen. Wij verkopen geen lingerie, sportkleding, nachtof badkleding, schoenen of sieraden, accessoires.
4. De eerste keer met de kledinginbreng willen wij graag een afspraak maken. Het gesprek duurt
ongeveer 30 tot 60 minuten (afhankelijk van het aantal kledingstukken). Telefonisch (0492-847990) of
per e-mail (blauwelantaarn@gmail.com) kan een afspraak gemaakt worden.
De Blauwe Lantaarn bepaalt of de artikelen geschikt zijn om te verkopen.
5. De inbrengster dient naam, adresgegevens, telefoonnummer en mailadres op te geven. Bij wijziging
van de adresgegevens geeft men dit z.s.m. door aan de Blauwe Lantaarn.
De inbrengster ontvangt binnen een week na inname per e-mail een overzicht van de ingebrachte
artikelen.
6. Vanaf 1 september 2022 kan de kleding die je brengt niet meer opgehaald worden. De kleding blijft
in onze winkel of in onze opslag. De kleding zal 2 tot 3 keer (maximaal 2 jaar) in onze winkel worden
verkocht of via internet. Daarna wordt de niet-verkochte kleding naar de Kledingbank gebracht.
Als je dit niet wilt, dan graag even doorgeven.
7. Van de verkochte kleding wordt 40% van de verkoopprijs aan de inbrengster uitbetaald en het
totaalbedrag wordt uitbetaald aan het einde van het seizoen. Wij betalen 21% BTW aan de
Belastingdienst en 39% wordt aan de Blauwe Lantaarn uitbetaald. Het bedrag wordt in overleg met de
inbreng(st)er contant of via de bank uitbetaald.
De Blauwe Lantaarn zal tot maximaal 1 jaar na verkoopdatum het bedrag van de verkochte kleding
uitbetalen. Daarna vervalt de aanspraak op het uit te betalen verkoopbedrag.
8. Ingebrachte artikelen worden niet door Blauwe Lantaarn verzekerd. In geval van diefstal, brand- of
waterschade dan wel andere schade en/of vermissing, kan Blauwe Lantaarn niet aansprakelijk worden
gesteld.
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