
Verkoop je miskoop !
                                                                                                      Wampenberg 4, 2370 Arendonk - 0499/27.83.93

Naam :  ……………………………………………………………………………………….    Klantnummer: 

Adres : ……………………………………………………………………………………….

            ……………………………………………………………………………………….

Telnr :  ……………………………………………………………………………………….

Email :  ……………………………………………………………………………………….

Algemene voorwaarden gelezen en goedgekeurd (zie bijlage)    Datum inlevering: ………/………./……………

Handtekening klant

………………………………………………………….

Omschrijving Maat Kleur Merk Prijs

1 € €

2 € €

3 € €

4 € €

5 € €

6 € €

7 € €

8 € €

9 € €

10 € €

11 € €

12 € €

13 € €

14 € €

15 € €

Ophaling overige artikelen en opbrengst : ….…./....…./…...….. Tussentotaal : €

Handtekening klant: - 60%

…………………………………………………………………………. OPBRENGST :€

Openingsuren:  woensdag en donderdag 13u - 17.00u, vrijdag: 10.00u - 12u / 13u -17.00u, zaterdag: 10.00u - 12u / 13u - 16.30u



    
 

 

 

  

   Algemene voorwaarden 
 Om je miskoop te verkopen 

*  Noteer alle artikelen zorgvuldig op de verkoopsfiche en geef een duidelijke omschrijving. 

Gebruik 1 regel per artikel.  Per seizoen (zomer en winter) aanvaarden wij max. 15 artikelen 

per klant.  

 Kleding wordt maar 1x voor verkoop aangeboden. Een kledingstuk dat in onze collectie is 

geweest en niet verkocht is, mag een volgende keer niet meer aangeboden worden voor 

verkoop. 

 

* Zomerkledij en schoenen (zonder doos) kan je binnenbrengen vanaf 15 maart tot 15 mei, 

winterkledij vanaf 15 september tot 15 november. Handtassen, juwelen en accessoires 

aanvaarden wij het ganse jaar door. 

 

* Vul je verkoopsfiche volledig in, met uitzondering van de grijze vakken. Deze worden door ons 

ingevuld. 

  

* Na verkoop van je artikelen, ontvang je 40% van de door jou bepaalde verkoopprijs.  

Denk eraan: het is een miskoop waar je vanaf wil. Het is dus niet de bedoeling om winst te 

maken. De BTW en onkosten zijn voor onze rekening.   

 

* Daar het om miskopen gaat nemen wij uiteraard enkel artikelen aan die in onberispelijke 

staat zijn, d.w.z. artikelen die niet of nauwelijks gedragen zijn. Gelieve hier rekening 

mee te houden. 

Zowel dames-, heren-, kinder- en babykleding, als schoenen (zonder doos), handtassen, 

juwelen en accessoires van eender welk merk zijn welkom. 

 Artikelen die, na keuring door ons, niet in aanmerking komen voor verkoop, houden wij apart 

zodat je ze weer kunt meenemen bij het afhandelen van je verkoopsfiche. 

 

* Je kan je artikelen aanbieden tijdens onze openingsuren. Vergeet zeker niet je ingevulde 

verkoopsfiche mee te brengen.  

 

* De artikelen worden door ons kosteloos aangeboden. Zomerspullen worden weer opgeruimd 

vanaf september. Winterspullen ruimen we op vanaf maart. Indien jouw spullen weer 

klaarstaan om op te halen, krijg je hiervan bericht via mail of post. 

De niet-verkochte artikelen moeten weer worden opgehaald, binnen 3 weken, nadat wij 

contact met jou hebben opgenomen. Wordt deze afspraak niet nagekomen, dan kunnen wij vrij 

over de goederen beschikken. Indien je jouw spullen niet meer terug hoeft, mag je dit laten 

weten en dan bezorgen wij ze aan een goed doel. 

 

* Wij stockeren de goederen in goede en hygiënische omstandigheden.  In bewaring geven 

gebeurd op risico van de verkoper. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele diefstal of 

beschadiging van de goederen.  

 

* Inleveren van de goederen houdt in dat men akkoord gaat met onze algemene voorwaarden 

 


