
ALGEMENE VOORWAARDEN

Otis en de wolf

INBRENG KLEDING, SPEELGOED EN ANDERE ITEMS

● Alle kleding dient schoon, recent gewassen, vlekvrij en onbeschadigd te zijn. Verder is de

kleding gestreken, niet verwassen en is het ongepild;

● Wij hechten veel waarde aan kwaliteit. Daarom worden de artikelen die je inbrengt goed

gecontroleerd. De items die we niet innemen neem je weer mee naar huis;

● Kleding mag ingebracht worden vanaf maat 40 t/m 176.

● Schoenen/regenlaarzen nemen wij in van maat newborn t/m 40. Heeft de schoen een iets

vale neus? Dat is prima. Afgesleten zolen niet.

● Wij nemen voornamelijk merkkleding in, uitzondering maken wij voor hippe kledingstukken

van Hema, H&M en Zara. Rompers nemen wij alleen van Petit Bateau in of van een

vergelijkbaar merk. Items van Zeeman, de Wibra, Lidl, Scapino, Action, de markt en dergelijke

verkopen we niet;

● Speelgoed en kinderspulletjes nemen wij in principe niet in. Uitzonderingen zijn vintage

Fisherprice speelgoed, Playmobil, Lego, Duplo en de mooiste kinderboeken.

● We nemen geen zwangerschapsboeken en opvoedingsboeken in.

VERKOOP

● De ingebrachte artikelen liggen 8 tot 10 weken in de winkel. Van de verkochte artikelen is 40%

van de verkoopprijs voor de klant. De BTW afdracht is voor onze rekening. Artikelen die na

deze periode niet verkocht zijn mogen worden opgehaald, de klant dient dan zélf iets vóór de

einddatum langs te komen om het restant op te halen, vanaf de einddatum halen wij het uit

de winkel en gaat naar het goede doel. Wij werken samen met een stichting die eens in het

kwartaal de kleding verscheept naar een weeshuis in Benin. De échte dikke winterspullen

gaan naar een Blijf van mijn lijf-huis of een AZC;

● OTIS EN DE WOLF behoudt het recht bepaalde artikelen langer in de winkel te houden dan de

gemiddelde 10 weken;

● Wij bepalen de verkoopprijs;

● Tegoeden kunnen worden verrekend in de winkel, of we kunnen het per bank overmaken;

● Het tegoed op een account verjaart niet.

RUILEN

● Ruilen kan alleen binnen 8 dagen en met het prijskaartje bevestigd aan het te ruilen artikel;

● Wij geven geen geld terug, u ontvangt van ons een tegoedbon die 12 maanden geldig is.

AANSPRAKELIJKHEID



● Wij zijn niet aansprakelijk voor zoekgeraakte spullen, diefstal, brand en/ of waterschade;

● Aan deze voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend;

● De inname van lente- en zomerkleding is van maart t/m augustus;

● De inname van herfst- en winterkleding is van september t/m februari;

● Artikelen die na inname toch vies en/of beschadigd blijken te zijn, worden zonder

kennisgeving aan het goede doel geschonken.

TOT SLOT

● Indien Otis en de wolf haar bestaan beëindigt, ontvang je daar tijdig bericht van;
● Aan deze voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.


