| OPTIES WINKELRUIMTE HUREN |
· A-deel
Dit deel bevindt zich in het midden van een grote voormalige boekenkast van Broese, op ooghoogte,
beste verkooppositie
€50,- |+/- 90 x 25 x 75 (l x b x h) —> totale hoogte is te verdelen in kleinere ruimtes d.m.v. een extra
plank |15% commissie

· B-deel
Dit deel bevindt zich bovenin een grote voormalige boekenkast van Broese
€40,- |+/- 90 x 25 x 75 (l x b x h) —> totale hoogte is te verdelen in kleinere ruimtes d.m.v. een extra
plank |15% commissie

· C-deel
Dit deel bevindt zich onderin een grote voormalige boekenkast van Broese
€30,- |+/- 90 x 25 x 75 (l x b x h) —> totale hoogte is te verdelen in kleinere ruimtes d.m.v. een extra
plank |15% commissie

· A+B-deel
Dit deel bevindt zich in het midden- en bovengedeelte van een grote voormalige boekenkast van
Broese | €80,- |+/- 90 x 25 x 150 (l x b x h) —> totale hoogte is te verdelen in kleinere ruimtes d.m.v.
extra planken |15% commissie

· B+C-deel
Dit deel bevindt zich in het boven- en ondergedeelte van een grote voormalige boekenkast van
Broese | €60,- |+/- 90 x 25 x 150 (l x b x h) —> totale hoogte is te verdelen in kleinere ruimtes d.m.v.
extra planken |15% commissie

· Gehele kast (A+B+C-deel)
Deze drie delen bevinden zich in een grote voormalige boekenkast van Broese |€100,-|
+/- 90 x 25 x 230 (l x b x h) —> totale hoogte is te verdelen in kleinere ruimtes d.m.v.
extra planken |15% commissie

· Plek op tafel of los blok
Deze plek is +/- 80x80 cm of +/- 60x60 cm en de tafels en blokken staan door de hele winkel |
€70,- |15% commissie

· Vloerruimte
Deze ruimte kan per m2 gehuurd worden, indien beschikbaar |€50,- |15% commissie

· Kaartenmolen
De kaartenmolens staan door de hele winkel |€25,- |15% commissie
Let op: de huurder dient zelf voor een geschikte kaartenmolen te zorgen

· Pilaar
De ruimte op deze pilaar is +/- 50x150 cm (lxh) en zeer geschikt voor grafisch werk/schilderkunst e.d.,
de pilaren staan door de hele winkel |€35,- |15% commissie

Ø Heb je een ander idee voor een plek voor jouw producten? Laat het ons weten en we
kijken of we iets voor je kunnen betekenen!

Basisregels

·

Wil je een plek bij ons huren? Dan dien je ingeschreven te staan bij de KVK en/of een BTW nummer te bezitten.

·

Je huurt jouw plek per maand, exclusief BTW.

·

Naast de maandelijkse huurprijs vragen wij 15% commissie, exclusief BTW.

·

De minimale huurtermijn is twee maanden, daarna kan de huur worden opgezegd, met inachtneming van één
kalendermaand opzegtermijn.

·

Voor de maanden november en december is de minimale huurtermijn drie maanden.

·

De ingangsdatum van een huurtermijn start altijd op de 1e dag van de maand.

·

'Upgraden' of 'downsizen' van jouw huurplek is mogelijk, na afloop van jouw huurtermijn, mits de gewenste plek
beschikbaar is.

·

Aan het einde van de maand ontvang jij een duidelijk overzicht/factuur van jouw verkochte producten.
Tussentijds kun je online makkelijk in de gaten houden welke producten er zijn verkocht en welke je eventueel
weer moet aanvullen.

·

Alle producten dienen voorzien te zijn van een labelsticker met barcode en prijs. Deze krijg je van ons nadat je
de producten in het systeem hebt ingevoerd. Mocht je niet in de gelegenheid zijn om je producten zelf te labelen
en je ruimte in te richten, dan vragen wij een vergoeding om je producten te labelen en in onze winkel te stylen.

Vergoeding: Vanaf 10 producten € 5,00 (excl. BTW)
Tot 25 producten € 7,50 (excl. BTW)
Tot 40 producten € 10,00 (excl. BTW)
Vanaf 40 producten (in overleg)

Indien wij de labels aan jouw producten moeten bevestigen, geef dan duidelijk door of dit een sticker mag zijn
of dat er een kaartje aan jouw product gehangen moet worden.
Na het invoeren van de producten, liggen de labels de volgende dag klaar voor je bij de kassa.
Mocht je labels per post willen ontvangen, dan kunnen wij deze opsturen. Verzendkosten zijn dan € 2,50.

Waarom commissie betalen?
Naast de administratie en facturatie, pakken wij de producten goed in en zorgen dat er gemotiveerd en pro-actief
personeel aanwezig is om jouw producten te verkopen. Wij zorgen voor duurzame tasjes, labels en doen de
marketing. Wij zorgen ervoor dat jouw deel netjes en schoon is en er altijd aantrekkelijk uitziet.
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