TEL: 013/44 31 14

FAX: 013/35 10 82

TWEEDEHANDS@SNUFFELMARKT.BE

Voorwaarden “CONSIGNATIE”
- Eerste termijn: maximum acht weken.
- In de negende week na plaatsing worden de artikelen door de klant teruggezocht.
- Klant zoekt artikelen terug. De artikelen kunnen éénmaal worden teruggeplaatst voor een termijn van 4
weken. Deze 4 weken gaan in op de vervaldag van de eerste plaatsing. De nieuwe verkoopprijs wordt verlaagd
met minimum de helft van het percentage. Snuffelmarkt heeft het recht om vanaf de 9de week deze regel toe te
passen ook al is de klant niet langs geweest om de artikelen terug te zoeken.
- Klant zoekt artikelen niet terug. Vanaf de tiende week zullen de artikelen afgeprijsd worden naar een nieuwe
verkoopprijs die gelijk is aan de oorspronkelijke verkoopprijs minus het %-bedrag. De eigenaar krijgt een
vergoeding evenredig met de nieuwe verkoopprijs.
- Tweede termijn: maximum vier weken.
- In de vijfde week (Totaal: 13de week) worden de artikelen door de klant teruggezocht.
- Klant zoekt artikelen terug. Artikelen kunnen niet worden teruggeplaatst en worden door de klant terug
genomen.
- Klant zoekt artikelen niet terug. Vanaf de zesde week (Totaal: 14de week) zullen de artikelen naar eigen
goeddunken afgeprijsd of opgeruimd worden. De eigenaar verliest alle recht op uitbetaling. (De op dat moment
reeds verkochte goederen zullen uiteraard wel uitbetaald worden.) Bovendien doet de klant afstand van
eigendom.
- Derde termijn: maximum twee weken. (Uitzonderlijk: Dumpen, enkel voor artikels met een
verkoopprijs van hoger dan 100,00 euro, de verkoopprijs wordt minimum met 60% verlaagd.)
- In de derde week (Totaal: 15de week) worden de artikelen door de klant teruggezocht.
- Klant zoekt artikelen terug. Artikelen kunnen niet worden teruggeplaatst en worden door de klant terug
genomen.
- Klant zoekt artikelen niet terug. Vanaf de vierde week (Totaal: 16de week) zullen de artikelen naar eigen
goeddunken afgeprijsd of opgeruimd worden. De eigenaar verliest alle recht op uitbetaling. (De op dat moment
reeds verkochte goederen zullen uiteraard wel uitbetaald worden.) Bovendien doet de klant afstand van
eigendom.
- Goederen terughalen voor dat de afgesproken termijnen van acht weken en vervolgens vier weken is
verstreken, wordt niet toegelaten.

Voorwaarden consignatie “VARIA”
In dit gedeelte worden de kleine artikelen ondergebracht d.w.z. artikelen met een verkoopprijs tussen € 1,00 en
€ 5,00. Deze artikelen worden als “varia” ingeschreven en worden verder niet bepaald.
- Maximum termijn van vier weken.
- In de vierde week na plaatsing worden de artikelen door de klant zelf teruggezocht.
- De artikelen kunnen niet in prijs worden verlaagd en teruggeplaatst.
- Vanaf de vijfde week zullen de overgebleven goederen opgeruimd worden. De eigenaar verliest alle recht op
uitbetaling. (De op dat moment reeds verkochte goederen zullen uiteraard wel uitbetaald worden.)
- Maximum aantal varia wordt door ons bepaald en is afhankelijk van de beschikbare plaats op dat moment.

Algemeen
- Alle artikelen moeten intact, proper en in goede staat zijn.
- Tussen 12 en 13 uur is de consignatieafeling gesloten zowel voor het plaatsen van artikelen als voor het
nakijken van de consignatieformulieren.
- Op zon- en feestdagen worden er geen afspraken gemaakt, geen goederen aanvaard en geen goederen
uitbetaald.
- Snuffelmarkt is niet aansprakelijk voor mogelijke diefstal en beschadiging.
- Het terugzoeken van de artikelen gebeurt door de eigenaar zelf. Niet teruggevonden artikelen worden niet
uitbetaald.
- De binnengebrachte artikelen moeten een minimale verkoopprijs vertegenwoordigen van € 1,00.

CONSIGNATIE ENKEL OP AFSPRAAK
BEL 013/44 31 14 EN VRAAG
NAAR EDWIN OF SVEN.
tweedehands@snuffelmarkt.be
ZOWEL VOOR PLAATSING ALS AFPRIJZEN VAN ARTIKELEN.
(uitbetaling van goederen kan elke dag behalve op dinsdag en zon- en feestdagen)
Wegens het overaanbod van tweedehandsartikelen zien wij ons genoodzaakt volgende goederen niet te
aanvaarden.
1. Electro: Al de elektrische toestellen met uitzondering van lusters en lampedaire, authentieke toestellen met
nostalgische waarde: bv antieke radio’s, antieke grammofoontoestellen, ….
2. Textiel: Alle textiel waaronder kleding, tafellakens, spreien, sierdoekjes, ….
3. Speelgoed: Al het speelgoed dat niet in een originele verpakking zit, niet compleet is, verweerd
tuinspeelgoed,…
4. Keukengerief:- Al het plastiek keukengerief met uitzondering van waardevolle artikelen zoals
tupperware,…
5. Al het onvolledige keukengerief zoals losse tassen, borden, eierdopjes, koffiepotten zonder deksels,
thermossen,….
6. Meubels: - Al de salons en al de bombé meubels.
7. Allerlei:
- Boeken: al de moeilijk verkoopbare boeken. Zoals daar zijn: losse delen of volledige
encyclopedie, sterk verouderde boeken,…
- Tapijten en vloerbekleding.
- Handtassen, draagzakken,…
- Bekers en trofeeën.
- Foto’s op spaanderplaat, prenten in beschadigde kaders, opgelijmde puzzels,….
- Kachels, radiatoren, gasconvectoren,…met uitzondering van antieke “Leuvense kachels”
- Bouwmaterialen: zoals ramen en deuren,….
- Merk gebonden auto onderdelen: zoals velgen, bagagedragers,…

De mensen in de tweedehandsafdeling hebben door hun jarenlange ervaring
inzicht gekregen in de verkoopbaarheid van tweedehands artikelen.
Zij bepalen dan ook dat een artikel aan een bepaalde prijs wordt toegelaten.
TIP: Neem foto’s van de meubels die je wil aanbieden en mail ze door naar
tweedehands@snuffelmarkt.be. Vermeld uw naam en telefoonnummer en u wordt gecontacteerd.

