Bolke de Beer staat voor de betere dames- en kinderkleding.
U brengt uw betere gebruikte kleding naar
Bolke. De kleding neem ik in consignatie.
Wat kunt U van mij verwachten:

Inleveren:

zomerkleding: maart - april
winterkleding: september - oktober

Ophalen:

zomerkleding: voor 1 november
winterkleding: voor 1 mei

* Ik zal mijn uiterste best doen uw
gebrachte kleding te verkopen.
* Ik beschik over een uitgebreid
klantenbestand. Deze klanten komen zeer
regelmatig “snuffelen”.
* Bolke de Beer adverteert regelmatig in
De Bode van Etten-Leur en de Gouden Gids.
* De kleding blijft maximaal een half
jaar hangen d.w.z. de zomerkleding van
maart t/m augustus. De winterkleding van
september t/m februari.
* Zomerkleding kunt u inleveren in maart
- april. Winterkleding in september oktober.
* Kleding die niet verkocht is, kunt u
ophalen.
* U kunt de niet-verkochte kleding ook
bestemmen voor het goede doel. De kleding
gaat dan evenals de niet-opgehaalde kleding
naar Litouwen.
* De verkoopprijs wordt door mij bepaald
aan de hand van maat, kwaliteit en hoe de
kleding eruit ziet. De prijs kan natuurlijk
ook in overleg met u bepaald worden.

* Van een verkoopprijs onder de
€ 12,50 ontvangt u na aftrek van BTW de
helft.
Bij een verkoopprijs van € 12,50 of meer
ontvangt u na aftrek van BTW tweederde
deel van deze prijs.
Bijvoorbeeld: Bij de verkoopprijs van € 10,ontvangt u € 4,20.
Bij de verkoopprijs van € 12,50 ontvangt u
€ 7,00.
* Het tegoed dat u heeft, kan steeds
opgehaald worden. Wanneer u het wenst
dan maak ik het bedrag over op uw bankof gironummer.
* Tweemaal per jaar houd ik op het einde
van het seizoen uitverkoop. Dan gaat er van
de verkoopprijs 25% af.
* In de zomer- en kerstvakantie is Bolke
de Beer altijd gesloten.
Wat vraag ik van u?
* De ingebrachte kleding moet schoon, niet
kapot en natuurlijk gangbaar zijn. Kleding
die er netjes uitziet, verkoopt immers het
snelst.
* De niet-verkochte kleding moet voor 1
mei of 1 november opgehaald worden.
Tot ziens bij Bolke de Beer,
Henriëtte Coppens

