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(2e hands) Kinderkleding winkel ‘t GUUS
Regels voor het inbrengen van tweedehands kinderkleding:


Voornamelijk A merken zoek ik. Kledingstukken van de Wibra, Zeeman, Bristol, Takko, Primark, Lidl
e.d. neem ik niet aan, kleding van bijvoorbeeld H&M, HEMA, C&A en Percival met mate.



De kinderkleding moet van deze tijd zijn! Dus geen kleding die al jaren op zolder heeft gelegen of al 2e
hands zijn gekocht, ook niet van winkelketens die inmiddels failliet zijn.



Koopt u voornamelijk zo goedkoop mogelijk kleding of 2e hands kleding via beurzen, rommelmarkten
e.d. dan zijn deze kleren meestal niet geschikt voor de verkoop in ’t GUUS.



De kleding moet recent gewassen en vlekvrij zijn, fris ruiken (wasmiddel), geen (honden)haren, NIET
stuk, ook geen losse naden, verdwenen knopen of andere mankementen, niet verwassen en/of gepild.



Zorg ervoor dat alle labels nog in de kleding aanwezig zijn (merk, maat, materiaal en wasvoorschrift)



Ook schoenen moeten schoon en niet versleten zijn (schoon en versleten geld ook voor de onderkant) en
uiteraard van deze tijd.



De kleding graag netjes aanleveren, het liefst in een shoppingbag, deze zijn ook gratis verkrijgbaar in
mijn winkel. In een doos of vuilniszak mag eventueel ook, maar mijn voorkeur gaat uit naar een
shoppingbag. Op de kopse kant van de tas plakt u uw klantnummer (met schilderstape of sticker). Als
u de spulletjes retour wilt hebben die ik niet wil verkopen dan niet vergeten ook ‘retour’ op de kopse
kant van de tas te vermelden. Heeft u nog geen klantnummer dan graag uw naam, telefoonnummer en
e-mail adres erop plakken, u krijgt later een klantcode van mij.



Goed verkoopbare merkkleding wordt gelabeld met uw klantnummer en van een prijs voorzien,
vervolgens opgehangen en te koop aangeboden. Alle kledingstukken, schoenen e.d. die ik niet wil
verkopen worden aan een goed doel gegeven tenzij u heeft aangegeven dat u deze retour wilt hebben!
 Het inleveren van zomerkleding kan vanaf januari.
 Het inleveren van winterkleding kan vanaf juli.



Kleding kan ingebracht worden tot een inname stop wordt aangekondigd, wilt u graag voor de 1e keer
inbrengen, neemt u dan van te voren even contact op.



Diegene die hun niet verkochte kleding terug willen, kunnen in de maanden februari en augustus hun
kleding uit de rekken komen halen. Na de wisseling gaat in principe de overgebleven kleding naar een
goed doel.



Na verkoop van het kledingstuk is 45% van de opbrengst voor de klant. Over de 55% voor ’t GUUS
moet nog BTW betaald worden, na aftrek van de BTW is de opbrengst voor ’t GUUS ook 45%. Dit
wordt met u 2x per jaar verrekend, u krijgt hierover bericht via e-mail. Indien u 1 jaar, nadat de laatste
afrekening is gedaan, geen contact meer heeft opgenomen, kan ik helaas niet meer tot uitbetaling
overgaan.



Maandelijks stuur ik een nieuwsbrief via e-mail. Deze nieuwsbrief verzend ik via een speciaal daarvoor
ontworpen programma. Wilt u geen nieuwsbrief ontvangen dan is het niet mogelijk kleding en
dergelijke in te brengen bij ’t GUUS.



Er wordt de grootste zorg besteed aan de ingebrachte artikelen; echter zoekgeraakte of gestolen kleding
kan niet vergoed worden. Inbreng is op eigen risico. De kleding is niet verzekerd tegen diefstal, brand of
waterschade.



Dit jaar doneer is kleding en schoenen aan Curitas. Heeft u een voorstel als goed doel waar ik de
overgebleven artikelen kan brengen dan hoor ik dat graag. https://www.curitas.nl/
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