INBRENGVOORWAARDEN
Voordat je artikelen inbrengt vul je het inschrijfformulier in. Je wordt dan ingeschreven in het
LEF systeem. Dit gebeurt eenmalig.
1. Kleding die je inbrengt dient modieus, schoon, gestreken en in goede staat te zijn
• in goede staat betekent gewassen, zonder vlekken en gaten;
• passend voor het seizoen:
- lente-/ zomerkleding kan ingebracht worden v.a. eind februari / begin maart
- herfst-/ winterkleding vanaf eind augustus / begin september;
• de kleding mag van bekende en minder bekende (luxere) merken zijn;
• graag in stevige tas(sen) voorzien van naam en telefoonnummer;
• ingebrachte kleding wordt zorgvuldig uitgezocht; na uitzoeken krijg je bericht. Kleding
die niet geschikt is voor de winkel dient binnen 7 dagen te worden opgehaald,
anders gaat het naar de kledingbank of een ander goed doel.
2. Hetzelfde geldt voor overige spullen:
• alles in redelijke staat;
• schoon, werkend, etc.
3. Kleding blijft gedurende het (verkoop)seizoen in de winkel hangen.
4. Meubels en woonaccessoires worden ca. 3 maanden in de winkel en evt. andere media
gepresenteerd. De eerste 2 maanden tegen de volle prijs. De 3e maand wordt het artikel
50% afgeprijsd.
5. Kleding, schoenen, tassen en accessoires die aan het eind van een seizoen niet zijn
verkocht vervallen aan LEF. Ook meubels en woonaccessoires die na 3 maanden nog niet
zijn verkocht vervallen aan LEF.
In te brengen spullen kunnen ook bij jou thuis opgehaald worden.
Kosten hiervoor bedragen:
Tot 10 km
€ 15,00
Elke extra km € 0,50
Opbrengst
LEF bepaalt de verkoopprijs. Ook i.g.v. opruiming, veiling en als er korting wordt gegeven.
Van de verkoopprijs (verminderd met evt. opknap-/verfkosten) is 40% voor jou. De overige
60% is voor de inspanningen van LEF om jouw spullen te verkopen.
Opgebouwd tegoed wordt 4 keer per jaar uitbetaald (maart, juni, september, december).
Je kunt je tegoed ook besteden voor aankopen bij LEF.
Aansprakelijkheid
Alle ingebrachte kleding en andere artikelen blijven, tijdens de periode dat deze in beheer
zijn bij LEF, voor eigen risico van de inbrenger. LEF kan op geen enkele manier aansprakelijk
worden gesteld voor geleden schade.
Contactgegevens
LEF mixstore
Grotestraat 93
6711 AK Ede
Telefoon: 0318-769127 Mobiel: Dick 06-53481580 / Wendy 06-13504280
Mail: info@lefmixstore.nl
N.B. LEF behoudt zich het recht voor de inbrengvoorwaarden te wijzigen. Dit wordt dan
vermeld op onze FaceBook pagina en de website www.lefmixstore.nl.

