Voorwaarden kledinginbreng Sur le Pont
1. Wat kan je inbrengen?
Bij Sur le Pont kan je kleding, schoenen, tassen en riemen voor dames, heren en kinderen inbrengen.
Dames: maat 32 t/m 46, Heren: maat 44 t/m 58, Kinderen: maat 80 t/m maat 152.
Uitgesloten zijn onderkleding, nachtkleding en sokken.
De kleding moet heel, schoon en gestreken zijn. Kleding van Zeeman, Wibra, Primark, H&M, C&A, HEMA en andere
vergelijkbare merken nemen wij niet in.
2. Wanneer kan je inbrengen?
Dinsdag tot en met vrijdag kan je tijdens openingstijden je kleding zonder afspraak inbrengen op Spittaalstraat 3.
Houdt de website in de gaten voor de laatste informatie over inbreng.
3. Hoe gaat de inbreng in zijn werk?
Je kan de kleding aanleveren in een tas die je niet meer terug hoeft, voorzien van naam en klantnummer (indien bekend).
Wij zoeken de kleding zo snel mogelijk uit en de kledingstukken die we innemen worden daarna in de winkel gehangen.
Het streven is dat alle kleding binnen een maand na inbreng in de winkel hangt. Als je voor het eerst komt inbrengen vul
je een inschrijfformulier in.
4. Verkoop van kleding
Sur le Pont bepaalt welke kleding in de verkoop gaat en tegen welke prijs. Bij bijzondere kledingstukken is overleg
mogelijk. Na de retourdatum, aan het einde van het seizoen en tijdens kortlopende acties kan de kleding worden
afgeprijsd. De prijzen zijn dan lager dan op de inbrenglijst aangegeven.
De kleding blijft minimaal 8-10 weken hangen en de niet verkochte kledingstukken brengen wij na die tijd naar een goed
doel. Wil je de niet verkochte kleding weer komen ophalen dan kan dat op afspraak via winkel@surlepont.nl
of 0575 775 903.
5. Verkoopprijzen en opbrengst
Wanneer de kleding verkocht is wordt 40% van het verkoopbedrag op je persoonlijk tegoed gezet.
Het tegoed wordt contant uitbetaald of kan verrekend worden met een aankoop bij Sur le Pont.
Het tegoed moet binnen 12 maanden na de inbrengdatum zijn geïncasseerd.
6. Kleding die niet verkocht is of niet in de verkoop gaat
Kleding die na 8-10 weken niet verkocht is wordt naar een goed doel gebracht, tenzij op het inschrijfformulier
anders aangegeven. Als je de niet verkochte kleding wilt ophalen kan dat tot 30 dagen na de retourdatum op
afspraak via winkel@surlepont.nl of 0575 775 903. Daarna brengen wij het alsnog naar een goed doel.
Kleding die na selectie toch niet geschikt blijkt te zijn voor verkoop (gaatje, vlekje o.i.d.), brengen wij ook
naar een goed doel. Ons goede doel voor dames- en herenkleding is Mode & Co in Apeldoorn. Onze
kinderkleding gaar naar Stichting Cornerstone in Zutphen.
7. Algemeen
Sur le Pont heeft te allen tijde het recht de voorwaarden te wijzigen. Inbreng van kleding is op eigen risico.
Wij behandelen uw kleding met de grootst mogelijke zorg, maar Sur le Pont kan niet aansprakelijk worden gesteld
voor vermissing, beschadiging of diefstal van kleding. Je kan op elk gewenst moment besluiten je kleding uit de
verkoop te halen.
Middels opname in het klantenbestand en inbreng van kledingstukken verklaart de inbrenger zich akkoord
met bovenstaande algemene inbreng voorwaarden van Sur le Pont.
Met “kleding” wordt “ kleding, schoenen, tassen en riemen” bedoeld.
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