
Schatzoeken, koopjes jagen of pareltjes scoren, hoe je het ook noemt, winkelen bij SUUS&MARIE is leuk!

En duurzaam, want door tweedehands kleding te kopen help je mee aan een betere wereld. Ons assortiment

wisselt dagelijks, dus als je regelmatig binnenloopt heb je grote kans als eerste de mooiste items te vinden!

Wij verkopen uitsluitend kleding die er als nieuw uitziet. Breng dus alleen de goede artikelen die niet meer

worden gedragen. We hebben liever één tas met mooie spullen dan een bulkpartij kleding. Neem de stappen

goed door, dan zien we je graag met jouw inbreng in onze winkel! En bouw een leuk spaarpotje op.

Om een beetje duidelijkheid te geven wat je bij ons kwijt kunt, hebben we hieronder een “wel” en “niet” lijstje.

Wel:

● Kleding jongens en meisjes vanaf maat 56 t/m S (breng in naar het seizoen)

● Kleding die niet ouder is dan 3 jaar

● Schoenen/ slippers/ kaplaarzen die goed onderhouden en schoongemaakt of gepoetst zijn.

● Sportkleding en accessoires

● Net en compleet speelgoed (ook grotere items zoals loopwagentjes /hobbelpaard/ koffertjes e.d)

● Kinderboeken (alle leeftijden)

Niet:

● Knuffels

● Ondergoed, sokken en maillots

● Rompers

● Pyjama’s

● Kleding waar de maatlabel uit is.

● Verwassen en/of gepilde kleding

● Kleding met beschadigingen (gaten/vlekken/missende knopen/losgekomen stiksels

● Kleding van de Primark/Wibra/Zeeman/Lupilu/Action hoe netjes ze er ook nog uitzien

Bij de inname beoordelen we welke van de ingebrachte stukken geschikt zijn voor de verkoop bij SUUS &

MARIE. We maken direct een afspraak voor het ophalen van de spullen die we niet innemen. De verkoopprijs

van de ingebrachte spullen wordt door ons bepaald. Het is mogelijk om in overleg de prijs te bepalen van een

bepaald stuk. Dit graag bij inbreng duidelijk aangeven. Indien de ingebrachte spullen door ons worden

verkocht, is 40% van de opbrengst voor jou. We betalen je 2 keer in het kwartaal uit via het opgegeven

bankrekeningnummer.

*  WAAR MOET JE OP LETTEN *

EIGENTIJDS

Wees kritisch wanneer je kleding uitzoekt! Doe de eerste selectie zelf en lever maximaal 1 shopper in per keer.

Onze klanten willen mooie artikelen die niet ouder zijn dan drie seizoenen. Breng dus je voormalige favorieten,

maar laat bulkpartijen oude kleding thuis.

CONDITIE

Detail is belangrijk! Als er een knoopje mist, een naadje open ligt of een rits defect is, dan kunnen we het

helaas niet aannemen. Het loont om te zorgen dat je artikelen in perfecte staat zijn.



FRIS & SCHOON.

We kunnen alleen schone, onbevlekte en reukloze artikelen aannemen die in perfecte staat zijn. Zorg dat de

kleding gewassen & gestreken is :)

HOE

Inleveren in een shopper; wij accepteren geen andere vormen van tassen dozen of boxen meer.

Regels en voorwaarden:

● De opslag van de spullen is voor risico van de inbrenger.

● De spullen zijn niet verzekerd tegen water- en brandschade of diefstal.

● Ten aanzien van eventuele beschadigingen, diefstal of verloren gaan van de ingebrachte spullen, zal ik

derhalve geen verantwoording aanvaarden.

● De verkoop geschiedt op basis van “verkoop in consignatie”. Dat betekent dat de kleding/ textiel etc.

eigendom blijft van de inbrenger tot het moment van verkoop.

● Maat is tussen 56 t/m Small.

● Uitsluitend aanleveren in een shopper, andere vormen worden niet geaccepteerd, dit i.v.m. de opslag

en teruggave.

Wat je bij ons inbrengt kun je afleveren in een shopper voorzien van je naam.

LET OP! WIJ ACCEPTEREN GEEN ANDERE TASJES OF DOZEN.

Inleveren is mogelijk op Zuidpromenade 4 in Soest.

Ophalen van niet verkochte of ingenomen kleding is ook op bovenstaand adres.

Je ontvangt van ons bericht wanneer je je spullen evt. weer op kunt halen. Binnen 2 weken moeten je retouren

opgehaald worden, daarna doneren we de kleding aan het goede doel.

Voor akkoord vragen wij je, je naam en handtekening onder deze voorwaarden te zetten, bij inbreng van je

spullen. Tevens ga je er dan ook mee akkoord dat wij je naam, e-mailadres en telefoonnummer mogen opslaan,

zodat we op een later moment contact met je op kunnen nemen.

Naam: ……………………………………………………………………………..

E-mail: ………………………………………………………………………………

Telefoonnummer: ………………………………………………………………..

IBAN rekeningnr.: …………………………………………………………………

Kleding die niet verkocht is wil ik doneren aan een goed doel: ja / nee *

* ) doorhalen wat niet van toepassing is

Datum: …………………………………………….………………………………

Handtekening: ……………………………………………………………………


