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INNAMEFORMULIER 

 

Bedankt voor je vertrouwen in Sjuuls! Wij zijn erg blij dat je je kleding via dit platform wilt verkopen. 

 

Print dit ingevulde formulier uit en breng het samen met de items die je wilt verkopen op afspraak naar 

Sjuuls. Vergeet na het uitprinten niet je handtekening te zetten en de datum in te vullen. 

 

 

VOORNAAM:      ……………………………………………………………………………………… 

ACHTERNAAM:     ……………………………………………………………………………………… 

GEBOORTEDATUM:     ……………………………………………………………………………………… 

STRAATNAAM:      ……………………………………………………………………………………… 

POSTCODE + WOONPLAATS:   ……………………………………………………………………………………… 

E-MAIL ADRES:     ……………………………………………………………………………………… 

TELEFOONNUMMER:    ……………………………………………………………………………………… 

IBAN NUMMER:     ……………………………………………………………………………………… 

TEN NAME VAN:     ……………………………………………………………………………………… 

INNAME DATUM:     ……………………………………………………………………………………… 

WEG=WEG, LAATSTE MAAND ALLES €5,- P/S? ……………………………………………………………………………………… 

KLEDING RETOUR OF NAAR GOED DOEL? ……………………………………………………………………………………… 

AKKOORD MET DE INNAMEVOORWAARDEN?* ……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

HANDTEKENING LEVERANCIER:     HANDTEKENING SJUULS: 

 

 

 

--------------------------------------------    -------------------------------------------- 

 

Datum:  ……………………………………..    Datum: ……………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Wanneer je niet akkoord gaat met de innamevoorwaarden kunnen wij je kleding helaas niet verkopen. 
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Innamevoorwaarden 
 
Algemeen  
1.1 Inname van de kleding en accessoires houdt in dat men akkoord gaat met onder genoemde 
voorwaarden. 
1.2 Onder leverancier wordt verstaan: de eigenaar van de aangeboden kleding en accessoires. 
1.3 Sjuuls en de leverancier komen overeen dat het innameformulier als overeenkomst tussen de 
partijen geldt. 
 
Verkoop/inname  
2.1 U biedt de kleding en accessoires aan in dozen of plastic zakken voorzien van een duidelijke naam 
adres woonplaats label/sticker. U levert het innameformulier ondertekend in bij Sjuuls. Het 
innameformulier (ondertekend door beide partijen) wordt bewaard bij Sjuuls. 
2.2 De kleding wordt voor een periode van 6 maanden ingenomen door Sjuuls. De kleding zal door Sjuuls 
op markten en op door Sjuuls georganiseerde verkoopdagen verkocht worden. Sjuuls beoordeeld of 
items geschikt zijn voor de online webshop. 
2.3 De verkoopprijs wordt door Sjuuls of de inbrenger bepaald. Dit wordt in het innameformulier 
vastgesteld. 
2.4 Ter bevordering van de verkoop mag Sjuuls de kleding afprijzen (ook wanneer de prijs door de 
inbrenger bepaald is). 
2.5 Ter bevordering van de verkoop mag Sjuuls kortingsacties houden (ook wanneer de prijs door de 
inbrenger bepaald is). 
2.6 In het innameformulier wordt vastgesteld of de uiteindelijk niet verkochte kleding naar de 
leverancier teruggaat of naar een goed doel.  
2.7 Bij verkoop van de kleding zal de leverancier (na aftrek van 21% btw) 40% van de verkoopprijs 
ontvangen aan het einde van de verkoopperiode. 
2.8 Indien Sjuuls ingebrachte kleding afkeurt en daarom niet kan verkopen krijgt u die kleding aan het 
einde van de verkoopperiode terug of gaat het, indien afgesproken, naar het goede doel. 
2.9 Indien men nieuwe kleding wil aanbieden (dus met een prijskaartje er aan)  gaan wij ervan uit dat dit 
een origineel merk is.  Indien dit niet zo is, is dit strafbaar en indien Sjuuls hierdoor schade oploopt, 
zullen de kosten zijn voor de leverancier.  
2.10 Uw items moeten minimaal voldoen aan de eisen die opgesomd staan in tabel 1. 
 
Schade aan kleding 

3.1 Indien na de inname een vlek of beschadiging geconstateerd wordt mag Sjuuls de kleding afprijzen 

of uit de webshop/fysieke winkel/marktkraam verwijderen. 

3.2 Uiteraard zal Sjuuls uiterst zorgvuldig met uw kleding omgaan, indien er echter toch beschadiging 

aan uw kleding ontstaat tijdens de verkoopperiode of de kleding wordt ontvreemd kan Sjuuls hiervoor 

niet aansprakelijk zijn. 

3.3 In geval van diefstal met sporen van inbraak, brand of waterschade zal de eigenaar van de kleding 

(leverancier) bij het verhalen van het verlies zich moeten wenden tot de eigen 

verzekeringsmaatschappij.  
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Uitbetaling verkochte kleding en teruggave niet verkochte kleding  

4.1 De uitbetaling is altijd binnen 1 week na de 6 maanden durende innameperiode. U heeft na de 

datum van uitbetaling 4 weken de tijd om de niet verkochte kleding op te halen (indien afgesproken is 

dat het niet naar een goed doel mag). Indien u uw niet verkochte kleding niet binnen die 4 weken 

opgehaald heeft gaat deze kleding automatisch naar een goed doel.  

4.2 Uitbetalingen zullen via de bank worden overgemaakt. 

4.3 De niet verkochte kleding wordt retour gegeven in een plastic zak.  

 

Sjuuls waarborgt de privacy van uw gegevens en informatie wordt nooit doorgegeven aan derden. 

 

Tabel 1. Sjuuls kleding-eisen. 

   
 

 

             WE ACCEPTEREN 

 Zo goed als nieuwe dameskleding 

 Schone en frisse kleding 

 Alleen de betere en naar Sjuuls      

    inziens leukere merken  

 H&M items met een nieuwprijs  

    waarde ≥ €50,- 

 Items uit een recente collectie 

 Maat XS t/m XXL 

 Kleding van ieder seizoen 

 Tassen, riemen & sjaals 

 Broeken in overleg 

 Schoenen in overleg 

 

          WE ACCEPTEREN GEEN 

 Basics (effen t-shirts/hemdjes) 

 Ondergoed, pyjama's, sokken,  

    panty’s & maillots 

 Merken als C&A, H&M, Only, Vero    

    Moda, Forever 21, Cool Cat,   

    Zeeman etc 

 Beschadigde, vieze of afgedragen     

    kleding en accessoires 

 Aangepaste kleding of artikelen  

    zonder label 

 Kleding die niet in het huidige  

    modebeeld past 


