In consignatie verkoop De-Zorgwinkel (outlet)
DE-ZORGWINKEL wil de zorg op zich nemen voor bijna alle soorten gebruikte producten.
Omdat het helaas niet altijd mogelijk is om alle gebruikte middelen in te kopen die particulieren
aanbieden, kan DE-ZORGWINKEL wel uw producten verkopen in consignatie.
Hoe werkt dat dan?
"Overzichtelijk, duidelijk met goede afspraken"
U heeft een product dat u graag wilt verkopen. U komt met het product naar DE-ZORGWINKEL toe
en wij kijken naar de mogelijkheden die wij u kunnen bieden.
In consignatie bij DE-ZORGWINKEL .
Wij zullen het product bekijken en testen, ook controleren wij het op echtheid, werking en checken
eventuele schades. Daarna gaan wij over in verkoop-waardebepaling.
Samen met u maken we een contract op waar duidelijke afspraken worden gemaakt over verdeling
van het verkoopbedrag. Tevens zal de duur worden afgesproken van het contract.
Nadat beide partijen het eens zijn wordt er getekend en gaat DE-ZORGWINKEL aan het werk om uw
product zo snel mogelijk te verkopen.
De duur wordt maximaal aangegaan voor 6 maanden. (verlenging mogelijk en in overleg).
Wat zijn de kosten?
Zoals hierboven vermeld wordt er een duidelijke verdeelsleutel met u afgesproken(vastgelegd).
Daarnaast zijn er (re)presentatiekosten van toepassing (marketing/reclame, opslag en
administratiekosten).
• € 15,- (excl. 21% BTW) voor kleine producten)
• € 50,- (excl. 21% BTW voor grote producten)
Deze kosten dienen voorafgaand aan de consignatietermijn te worden voldaan
Waarom zou ik mijn product via DE-ZORGWINKEL verkopen?
DE-ZORGWINKEL heeft een breed netwerk, daarom zult u sneller uw product verkopen.
Wij nemen de moeite en tijd om het op een juiste plek met zorg te verkopen. U hoeft enkel te
wachten tot de evt. verkoop is gedaan. Wij handelen alles administratief af voor u, zodat u er verder
geen omkijken naar heeft.
Mijn aangeboden product kan ik zelf niet vervoeren, wat nu?
De servicedienst kan op uw verzoek het door u aangeboden product ophalen. De kosten hiervoor
zijn:
- € 25,- voor de gemeente Epe (excl. bedden, tilliften en scootmobielen)
- € 35,- voor buiten de gemeente Epe (excl. bedden, tilliften en scootmobielen)
- € 75,- voor de grote producten zoals bedden, tilliften en scootmobielen in de gem. Epe
Deze kosten dienen voorafgaand aan de consignatietermijn te worden voldaan
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Algemene Voorwaarden Versie 2019.10 verkoop in Consignatie.
DE-ZORGWINKEL , gevestigd op Hoofdstraat 142, 8162 AP Epe.
Deze algemene voorwaarden horen bij de consignatie-overeenkomst die door de inbrenger en
DE-ZORGWINKEL worden ingevuld en ondertekend.
In de overeenkomst worden onder meer de te verkopen producten, de consignatietermijn,
verkoopprijs, eventuele kortingen en de vergoeding voor de bemiddeling door DE-ZORGWINKEL
vastgelegd, alsmede een uniek productnummer per product.
Begrippen.
•
Inbrenger: met inbrenger wordt iemand bedoeld die via DE-ZORGWINKEL een product te
koop aanbiedt.
•
Verkoopcommissie: vergoeding die de inbrenger is verschuldigd aan DE-ZORGWINKEL als het
product via DE-ZORGWINKEL wordt verkocht. In de consignatieovereenkomst staat vermeld
welk percentage van de opbrengst als verkoopcommissie wordt berekend.
•
Verkoopprijs: de prijs waarvoor het product door DE-ZORGWINKEL wordt aangeboden wordt
vastgesteld door DE-ZORGWINKEL .
•
Eigendom en authenticiteit: de inbrenger verklaart wettelijk eigenaar te zijn van het in de
consignatieovereenkomst beschreven product en staat in voor de authenticiteit (echtheid)
van het product. DE-ZORGWINKEL zal deze gegevens naar eigen vermogen controleren maar
de inbrenger blijft aansprakelijk voor de juistheid van de door hem/haar aangeleverde
gegevens. Mocht er na verkoop twijfel rijzen over eigendom of authenticiteit van het
product, dan dient dat door de koper en inbrenger onderling te worden afgehandeld.
•
Eigenaar van het product: de inbrenger blijft eigenaar van het product totdat het door
DE-ZORGWINKEL is verkocht, óf als het product niet binnen de overeengekomen periode na
de maximale consignatietermijn wordt opgehaald door de inbrenger (zie consignatietermijn).
•
Verantwoording voor juiste vermelding: de inbrenger is verantwoordelijk voor de juiste
vermelding in de consignatieovereenkomst van zijn/haar gegevens en de informatie over het
te verkopen product d.m.v. handleiding en aankoopbewijs product. Legitimatie inbrenger
verplicht.
•
Consignatietermijn en (re)presentatievergoeding: DE-ZORGWINKEL neemt het in de
consignatieovereenkomst beschreven product ter verkoop in beheer voor een periode van
maximaal 6 kalendermaanden vanaf datum overeenkomst.
De maand van inbreng wordt als eerste maand beschouwd als het product vóór de 16 e is
ingebracht. Vanaf deze maand is inbrenger ook de volledige (re)presentatiekosten
verschuldigd.
•
Tussentijds terughalen product: inbrenger kan het product tussentijds terughalen. Daarvoor
dient minimaal één week tevoren een afspraak te worden gemaakt met DE-ZORGWINKEL .
Voor de maand waarin het product (tussentijds) wordt opgehaald is de volledige
(re)presentatievergoeding verschuldigd.
•
Tussentijdse sluiting DE-ZORGWINKEL : voor maanden waarin DE-ZORGWINKEL meer dan
twee of meer kalenderweken gesloten is wordt geen (re)presentatie-vergoeding berekend.
•
Exclusieve verkooprecht: tijdens de consignatie-periode heeft DE-ZORGWINKEL het
exclusieve verkooprecht op het product.
•
Geen verkoop na maximale consignatieperiode: als het product na de maximale
consignatieperiode van 6 maanden niet is verkocht, haalt inbrenger het product binnen 1
week na de uiterste termijn weer op. Eventueel openstaande facturen dienen dan vooraf of
bij het ophalen te worden voldaan.
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•

Niet ophalen consignatieproduct: is het product 1 maand na de maximale consignatieperiode
en na twee herinneringen van DE-ZORGWINKEL nog niet opgehaald, dan wordt de
consignatieovereenkomst automatisch beëindigd. DE-ZORGWINKEL wordt op dat moment
eigenaar van het product zonder daarvoor een vergoeding schuldig te zijn aan de inbrenger.

Verkooprijs en verkoopcommissie.
•
DE-ZORGWINKEL treedt op als bemiddelaar/tussenpersoon bij de verkoop van het product
van inbrenger aan de koper, en zal ook namens de inbrenger de verkoopprijs innen bij de
koper.
•
DE-ZORGWINKEL bepaalt de verkoopprijs, tevens winkelprijs. In de consignatieovereenkomst
kunnen kortingsmogelijkheden worden afgesproken.
•
Als het product via DE-ZORGWINKEL wordt verkocht, ontvangt de inbrenger het in de
consignatieovereenkomst afgesproken percentage van de gerealiseerde opbrengst.
•
De inbrenger is zelf verantwoordelijk voor afdracht van eventuele belastingen over zijn/haar
deel van de opbrengst bij verkoop.
•
Facturering: DE-ZORGWINKEL stuurt inbrengers eenmalig een factuur – per post of e-mail voor de verschuldigde (re)presentatiebijdragen. Openstaande bedragen worden via
automatische incasso geïnd. Indien het product in die periode is verkocht, worden daarbij
ook de opbrengst en verkoopcommissie verrekend.
•
Bij verkoop wordt het overeengekomen percentage van de opbrengst door DE-ZORGWINKEL
overgemaakt op het bankrekeningnummer dat door de inbrenger in de consignatieovereenkomst is vermeld, na aftrek van de verschuldigde (re)presentatiebijdrage.
•
De betaaltermijn voor zowel inbrenger als DE-ZORGWINKEL is 14 dagen na factuurdatum.
Schade en aansprakelijkheid: eventuele bestaande schade bij inbreng wordt vastgelegd in de
consignatieovereenkomst.
•
DE-ZORGWINKEL is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan het product vóór het
afsluiten van de consignatieovereenkomst en na beëindiging daarvan.
•
Inbrenger zorgt zelf voor geschikte verpakking en vervoer van de producten bij inbreng en
ophalen.
•
DE-ZORGWINKEL zal preventieve maatregelen nemen om schade aan ingebrachte producten
of diefstal daarvan te voorkomen (inspanningsverplichting).
•
In geval van schade of diefstal geldt het volgende: als de verzekering van inbrenger geen of
onvoldoende dekking biedt voor schade en/of diefstal buitenshuis, zal DE-ZORGWINKEL in
voorkomende gevallen een beroep doen op de verzekering van de veroorzaker van de schade
of de eigen voorraad- en aansprakelijkheidsverzekering van DE-ZORGWINKEL .
•
De schadevergoeding van DE-ZORGWINKEL aan de inbrenger zal nooit hoger zijn dan het
bedrag dat de verzekeraar aan DE-ZORGWINKEL uitkeert. Dat bedrag zal in veel gevallen
gebaseerd zijn op een door de verzekeraar bepaalde dagwaarde. Deze kan aanzienlijk lager
zijn dan de winkelprijs.
•
DE-ZORGWINKEL is niet aansprakelijk voor eventuele schade door verborgen gebreken of
constructiefouten in het ingebrachte product.
•
Beëindiging overeenkomst: de consignatieovereenkomst eindigt automatisch bij verkoop van
het product en na de maximale consignatieperiode van 6 maanden. Eventueel openstaande
facturen blijven verschuldigd.
•
De consignatieovereenkomst eindigt ook automatisch als inbrenger het product vóór afloop
van de maximale termijn ophaalt. Openstaande vergoedingen blijven verschuldigd.
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•

•

Indien DE-ZORGWINKEL als bedrijf ophoudt te bestaan worden de
consignatieovereenkomsten per direct ontbonden met teruggave van de producten aan
inbrenger.
Indien DE-ZORGWINKEL door omstandigheden langer dan vier weken aansluitend de
afgesproken diensten niet kan leveren, wordt in overleg met inbrenger besloten het contract
tussentijds te ontbinden, of wordt een compensatieregeling afgesproken.
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