WWW.FLODDERTJEFASHION.NL
OUTLET EN TWEEDEHANDS

Winterseizoen 2020

Klaproosstraat 6
6641 AR Beuningen
024-6639806
Openingstijden
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

9.00
9.00
9.00
9.00

–
–
–
–

16.00
16.00
16.00
16.00

uur
uur
uur
uur

Voor openingstijden op zaterdag/zondag/vakanties zie:
www.floddertjefashion.nl
Inname en verkoop
Tijdens onze openingstijden nemen we eigentijdse, schoongewassen merkkleding in
van kindermaat 50 tot en met damesmaat 44.
Ook mooie schoenen, riemen en tassen krijgen bij ons een tweede kans.
Kleding wordt in consignatie genomen; na verkoop komt 50% toe aan de inbrenger en
50% aan Floddertje. Floddertje bepaalt in principe de prijs.
Ingenomen kleding blijft volgens onderstaand schema voor 100% resp. 50% hangen
(tenzij anders afgesproken).
Ingebracht tussen:
t/m 31 augustus
1 september en 18 september
19 september en 16 oktober
17 oktober en 20 november
vanaf 21 november

code
A
B
C
D
X

halve prijs vanaf:
zaterdag 3 oktober
dinsdag 3 november
dinsdag 1 december
dinsdag 5 januari
niet halve prijs

ophalen uiterlijk:
16 oktober
20 november
18 december
12 februari
12 februari

Kleding die niet binnen de aangegeven termijn is opgehaald komt te vervallen
aan een door ons te bepalen doel.
Wanneer kleding binnen 4 weken na inbreng opgehaald wordt, brengt Floddertje
EUR 1,- administratiekosten per item in rekening, met een maximum van EUR 10,-.
Indien nodig, behouden we ons het recht voor tot tussentijds wijzigen van prijzen
of het vroegtijdig uit de verkoop nemen van kleding.
Bij ophalen is het de bedoeling dat u zelf uw kleding terugzoekt en vervolgens laat
controleren.
Wij gaan zo zorgvuldig mogelijk met uw kleding om, maar voor diefstal,
beschadiging of zoekraken van ingebrachte kleding zijn wij niet aansprakelijk;
dit zal dan ook niet vergoed worden. Inbreng van kleding houdt automatisch
acceptatie hiervan in.
We nemen het hele jaar door in; we kennen dus geen inbrengstop!
Uitbetalen kan maximaal één keer per drie weken en is mogelijk vanaf heden tot 1 juni
2021; u moet hierover zelf contact met ons opnemen.
Ruilen is mogelijk binnen een week, mét bon en prijskaartje er nog aan.
Afgeprijsde artikelen kunnen niet geruild worden.
Betalen kan contant of per pin.
Heeft u nog vragen? Mail uw vraag naar vraagje@floddertjefashion.nl

Floddertje Fashion is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder nummer
10145434. Bankrelatie: ING Bank, NL50INGB0009522871.

