Voorwaarden:
Waar moet de kleding aan voldoen?
Wij verkopen tweedehands /vintage dames (en unisex) merkkleding, schoenen, tassen en
accessoires.
Alle artikelen moeten in nette s taat zijn, geen vlekken, gaatjes en of andere gebreken. Kleding moet
recent gewassen en gestreken zijn. Ook schoenen en tassen dienen van binnen en buiten in goede
staat en schoon te zijn.
De artikelen moeten passen in het actuele modebeeld.
Wij verkopen geen namaak artikelen. De verkoop hiervan is strafbaar en de gevolgen die hier uit
voort komen zijn voor rekening van de inbrenger.
Wij verkopen geen kleding van winkels zoals H&M, Primark, C&A, M&S, ONLY etc. Tenzij het uit een
collectie is in samenwerking met een designer.
Inname op basis van consignatie
Inbreng gaat altijd op afspraak, loop voor het maken van een afspraak even binnen of bel/email
ons. Kleding die zonder afspraak wordt ingebracht kunnen wij helaas niet aannemen.
Inname is seizoensgebonden, de zomercollectie kan vanaf januari/februari worden ingebracht en
vanaf juli/augustus is de wintercollectie welkom.
Je brengt je kleding in consignatie en wij proberen de kleding voor je te verkopen. Na afloop van het
seizoen wordt er afgerekend en krijg jij 30% van de verkoopprijs.
Artikelen die niet aan onze voorwaarden voldoen dienen binnen 1 week na ontvangst van de email
opgehaald te worden. Indien deze niet opgehaald worden wordt het eigendom van DEV.
Wij bepalen de prijzen en hebben de vrijheid de prijs van een artikel aan te passen na eigen inzicht
indien wij het idee hebben dat dit de verkoop bevorderd.
Artikelen worden minimaal 6 weken in de winkel gepresenteerd. Daarnaast maken wij ook gebruik
van social media en andere verkoop kanalen om de mooiste stukken extra onder de aandacht te
brengen.
Artikelen doen automatisch mee aan de uitverkoop. De hoogte hiervan zullen we langzaam
opbouwen en pas starten nadat de 6 weken zeker verstreken zijn.
Het inbrengen van artikelen is geheel op eigen risico. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor
brand-, water- of andere schade, diefstal of verlies van de artikelen.
Bij inbreng van de artikelen heb je kennis genomen van deze voorwaarden en ga je automatisch
akkoord met de voorwaarden en onze werkwijze.
Uitbetaling (consignatie)
Na afloop van een seizoen krijg je een email dat het seizoen afgerond wordt.
Je dient voor de afronding zelf een afspraak te maken voor de uitbetaling. Tevens kunnen er dan
spullen ingebracht worden voor het nieuwe seizoen.
Uitbetaling wordt contant voldaan. (indien je de overgebleven spullen niet retour wenst te
ontvangen is uitbetaling per bank ook mogelijk ).
Uitbetaling vind in ieder geval plaats binnen 2 maanden na afloop van het seizoen. Indien
overgebleven artikelen en openstaand tegoed niet binnen die 2 maanden zijn opgehaald, worden
beide eigendom van DEV en kun je hier geen aanspraak meer op doen.
Inname op basis van directe vergoeding
Inbreng gaat altijd op afspraak, loop voor het maken van een afspraak even binnen of bel/email
ons.
Inname is seizoensgebonden, de zomercollectie kan vanaf januari/februari worden ingebracht en
vanaf juli/augustus is de wintercollectie welkom.
Je verkoopt je kleding aan ons tegen een nader overeen te komen prijs. Wij betalen je na controle..
Daarmee doe jij afstand van de kleding en wordt de kleding eigendom van DEV.
Artikelen die niet aan onze voorwaarden voldoen dienen binnen 1 week na ontvangst van de email
opgehaald te worden. Indien deze niet opgehaald worden wordt het eigendom van DEV.
Het voordeel van deze manier van inbrengen is dat je meteen een vergoeding krijgt en dus niet hoeft
te wachten tot het eind van het seizoen.
Bij inbreng van de artikelen heb je kennis genomen van deze voorwaarden en ga je automatisch
akkoord met de voorwaarden en onze werkwijze.
Uitbetaling (directe vergoeding)
Na inleveren kijken wij de kleding na. (wij streven er naar om dit binnen 2 weken gedaan te hebben) Na
controle vind overleg over de prijs, uitbetaling en eventueel ophalen van retouren binnen 1 week plaats.
Uitbetaling wordt per bank voldaan.
Overleg en uitbetaling vind in ieder geval plaats binnen 1 week na het ontvangen van onze email. Indien
er niet binnen deze week gereageerd wordt, w o r d t a l l e s e i g e n d o m v a n D E V e n kun je hierop
geen aanspraak meer maken.
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Bij inbreng van de artikelen gaan we er van uit dat je kennis hebt genomen van deze
voorwaarden en hiermee akkoord gaat
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