Samenwerking
Verkoper
Je verzamelt de luiers in een stevige doos/box met de vermelding van je naam én het ingevulde en
ondertekende formulier in bijlage hieronder. Je kan vervolgens deze doos/box inleveren of afzetten
na afspraak via info@plensenpluis.be. Opsturen kan via Bpost (verzendkosten voor de verzender).
Wanneer weet ik welke tweedehands wasbare luiers geaccepteerd zijn?
Binnen de 14 weken na levering zal Plens&Pluis de aanbieder per mail op de hoogte stellen van
de aanvaarde luiers. De niet aanvaarde luiers kan bewaard worden bij Plens&Pluis of na afspraak
opgehaald worden.
Waarom enkel bepaalde merken en type luiers?
Plens&Pluis wil kwaliteit bieden. Niet alle merken en types kunnen hun duurzaamheid bewijzen.
Plens&Pluis werkt vanuit deskundige marktgerichte ervaring. De lijst met de bepaalde merken kan
geraadpleegd worden op de website onder katern 'Hoe werkt het?'.
Voor welke periode worden mijn tweedehands luiers online aangeboden?
Standaard zullen de luiers voor 6 maanden en in pakketten aangeboden worden.
Wat gebeurt er met de luiers die niet verkocht geraken?
De tweedehands luiers en accessoires kan je na 6 maanden gewoon komen ophalen, of kan je
schenken aan Plens&Pluis voor een goed doel, of worden thuis geleverd tegen een vergoeding.
Hoelang duurt het voordat ik de tweedehands luiers in de webshop zie?
De ontvangen tweedehands artikelen wordt door Plens&Pluis zo spoedig mogelijk verwerkt
(labellen, fotograferen ect.) en in de webshop geplaatst. Er wordt echter geen garantie gegeven
over de maximumtermijn waarbinnen de ontvangen tweedehands artikelen in de webshop, online,
zullen verschijnen.
Hoe wordt de prijs bepaald?
Plens&Pluis bepaalt de prijs waartegen de tweedehands luiers en accessoires in de webshop
wordt opgenomen. Deze wordt steeds uitgedrukt in euro en is inclusief BTW. Na ontvangst van de
tweedehands luiers zal Plens&Pluis de richtprijs bepalen voor de geaccepteerde artikelen en deze
via e-mail communiceren. Vervolgens kan je binnen de 3 werkdagen Plens&Pluis contacteren om
in overleg de richtprijs te wijzigen.
Op hoeveel van de verkoopprijs heb ik recht?
Plens&Pluis geeft de garantie dat het aangeboden en afgesproken vaste bedrag na acceptatie van
de artikels en na de verkoop op je rekeningnummer terecht komt.
Het kan dat je de artikels voor een andere prijs op de webshop van Plens&Pluis ziet verschijnen.
Een deel van de verkoopprijs bestaat uit een vergoeding voor de verwerkingskosten door
Plens&Pluis, en een deel gaat naar een goed doel.
Plens&Pluis wil zo actief bijdragen aan een sociale en betere wereld.

Consignatiecontract met verkooprecht, tussen:
Naam*
__________________________________________________________
Voornaam*
__________________________________________________________
Straat – Huisnummer* ________________________________________________________
Postcode – Gemeente/stad* ___________________________________________________
Geldig e-mailadres* __________________________________________________________
Telefoonnummer* ___________________________________________________________
Bankrekeningnummer* BE____________________________________________________
Hierna te noemen 'verkoper'.
AANTAL artikelen* ____________________________________________
Duidt aan wat van toepassing is:
•
•
•
•
•
•

luiers
nachtluiers
luieremmer
wasnetjes voor in de luieremmer
waszak (onderweg)
inleggers

Niet aanvaarde artikelen wil ik:

ophalen na afspraak - schenken aan Plens&Pluis

Vroeger reeds artikelen ingeleverd bij Plens&Pluis

JA- NEE

De webshop Plens&Pluis in tweedehands wasbare luiers, vertegenwoordigd door Yoke Bondeel.
Hierna te noemen 'webshop'.
Komen overeen dat de webshop de aangeleverde tweedehands wasbare luiers en accessoires,
die in eigendom toebehoren aan de verkoper, in consignatie neemt met als doel beheer en
verkoop ervan en dit onder de voorwaarden, inclusief verkoop- en aankoopvoorwaarden, zoals
deze werden opgenomen in de 'Algemene Voorwaarden' die ter beschikking staan op de website
en op elk moment opgevraagd kunnen worden bij de webshop.
Ik, ondergetekende, heb de privacy policy gelezen en ga ermee akkoord,
Gedaan te _______________________________________ op ___/___/___________
Handtekening 'verkoper':

