Verkopen via of aan Happy Belly’s!
Er zijn 3 mogelijkheden voor het verkopen van je zwangerschapskleding:
1. Je ontvangt na goedkeuring van je kleding direct een bedrag voor je kleding. Wil je vooraf weten welk
bedrag je ongeveer kan verwachten: Geef per mail je overzicht met kleding door en ontvang een mail terug
met een schatting van het bedrag (pas defi nitief na acceptatie).
2. Je ontvangt 40% van de verkoopprijs van een verkocht kledingstuk.
3. Je doneert (een deel van) de opbrengst aan Stichting BabySpullen, nl …..% (max 40%)
(inbrengformulier enkel nodig als je op de hoogte gehouden wilt worden van de opbrengst)
Voor alle mogelijkheden geldt:
Kwaliteit staat bij Happy Belly’s voorop, dit betekent dat wij beoordelen of uw kleding geschikt is om in onze collectie
op te nemen.
Let dus goed op onderstaande punten:
* De kleding is fris gewassen en gestreken en ziet er als nieuw uit
* De kleding is heel en origineel. Dus niet vermaakt, geen gaatjes, alle knopen er nog aan, werkende ritsen, alle labels
(maat en merk) nog aanwezig.
* De kleding is niet verschoten, verwassen en heeft geen pluisjes of pillen.
* De kleding past binnen het modebeeld en het seizoen.
* Winterkleding kan ingebracht worden in mei en juni. Zomerkleding kan ingebracht worden in november en januari.
Wat wordt niet geaccepteerd:
* Lingerie, panty’s, sokken & maillots en schoenen (deze gaan zonder opgave direct naar het goede doel!)
* Geen nep-merken of niet originele logo’s.
* Kleding van Zalando, Lidl, Zeeman, etc.
Je geeft vooraf aan wat er met de kleding mag gebeuren die we niet accepteren.
1.Terug naar eigenaar (porto & handelingskosten €15,-, dit wordt in mindering gebracht op het bedrag)
2. Je doneert de kleding aan het goede doel (Stichting Babyspullen).
Je kunt op twee manieren kleding inbrengen bij Happy Belly's:
1. opsturen: Middenweg 16a, 2291 HX Wateringen. Kosten eigen rekening
2. langs komen: op afspraak die je kan maken via: https://fb.com/book/happybellysNL/
OVERIGE INFO:
•

De verkoopprijs wordt door Happy Belly’s bepaald

•

Bij inbreng kun je evt. wel aangeven wat de nieuwwaarde van een kledingstuk was.

•

Alle ingebrachte kleding zal in de zwangerschapswinkel in Wateringen komen te hangen, maar niet alles zal
ook altijd online te vinden zijn.

•

Zomerkleding is van maart tot september online en in de winkel te vinden en winterkleding van september tot
maart.

•

Als kleding wordt ingeleverd en inbrenger wil uiteindelijk alle kleding retour hebben, wordt er €15,verwerkingskosten in rekening gebracht (excl eventuele verzendkosten).

Happy Belly’s is niet aansprakelijk voor eventuele schade, diefstal of vermissing van ingebrachte kleding en goederen.
We gaan zorgvuldig om met alle goederen in onze winkel en zijn gericht op het minimaliseren van eventuele risico’s,
maar kunnen dit niet voor 100% garanderen. Inbreng geschiedt daarom op eigen risico.
Door middel van inschrijving in het klantenbestand en inbreng, gaat de klant akkoord met onze algemene
voorwaarden. Happy Belly’s behoudt zich het recht voor om de voorwaarden te wijzigen.
Happy Belly’s behoudt zich het recht voor om prijzen en de voorwaarden te allen tijden te wijzigen.
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