Aanmelden/reserveren
www.dehusselmus.nl
U kunt zich aanmelden door onderstaand inschrijfformulier in te vullen.
Mogelijkheden tot het huren van ruimte
Plank
Tafel
Stellingkast
Kledingrek half hoog
Kledingrek hoog
Vitrinekast

Afmeting
92x46
92x46x90
92x46x180
92x46x120
92x46x180
40x40x175

Huurprijs*
€ 7,50
€ 15,00
€ 20,00
€ 10,00
€ 20,00
€ 7,50

*De huurprijzen per week (inclusief 21% btw).
Voorwaarden
- In de schappen mogen nieuwe, 2e hands, vintagespullen, maar ook zelfgemaakte artikelen
en kunst aangeboden worden.
- U krijgt van ons een uniek klantnummer en bepaalt zelf de verkoopprijs.
- Wij verzorgen de verkoop van uw artikelen en houden bij wat er uit uw schap is verkocht.
De aanmelding
- U ontvangt na invulling van het aanmeldingsformulier een bevestiging per e-mail. Dit is
tevens uw opdrachtbevestiging en eerste factuur, die bij aanvang contant in de winkel dient
te worden voldaan. (pinnen mag ook). Daarna ontvangt u eens per vier weken een factuur
die per mail aan u wordt verzonden.
- Na afloop van de schriftelijk overeengekomen huurperiode, wordt eens per vier weken, na
betaling van de huur aan u uitbetaald op het bij ons bekende bankrekeningnummer.
Verrekening van huur en opbrengst wordt door ons niet toegestaan.
Inrichting en huisregels
- U richt de ruimte zelf in en presenteert op een manier, dat het niet te vol wordt en het
geheel er netjes ‘ruimtelijk’ en verzorgd uit ziet.
- 2e hands artikelen moeten schoon en netjes aangeleverd worden.
- Tijdens de huurperiode is tussentijds aanvullen en wisselen van artikelen toegestaan.
- Zorg dat alle artikelen voorzien zijn van prijs en uw unieke klantcode. Na afloop van de
huurperiode, of aan het eind van de maand, wordt het bedrag van de voor u verkochte
artikelen op uw bankrekening gestort. Uitbetaling geschiedt na betaling van de huur.
- De artikelen die u inbrengt, dient u zelf te verzekeren.
Verlengen of opzeggen van huur
- De woensdag voor het eind van de huurperiode, kunt u deze verlengen. Hiervoor dient u
contact op nemen met de penningmeester door een mailtje te sturen naar
penningmeester@dehusselmus.nl
- U haalt voor sluitingstijd van de laatste dag van uw huurperiode de niet-verkochte artikelen
op. Deze kunnen ook worden afgestaan aan De Husselmus of gaan naar een goed doel.

Overige zaken
- De winkel maakt gebruik van een camera systeem.
- Er is een paskamer.
- Betalen huur: bij voorkeur d.m.v overschrijving of pin.
De eerste betaling vindt altijd bij aanvang van de huurperiode in de winkel plaats.
- Grote aankopen kunnen op een later tijdstip opgehaald worden.
- Ruilen of reclameren is niet mogelijk.
- Stichting ‘De Husselmus’ stelt zich niet aansprakelijk voor uw artikelen in geval van; zoek
raken, beschadiging, diefstal of brand.
- Alle spullen hebben een duidelijke, vaste prijs en op het prijskaartje staat uw klantnummer.
TIPS:
Adres:

Website. Om uw producten/website/kunst te promoten kunt u gebruik maken van de
website van ‘De Husselmus’, evt. met foto's. Hiervoor vragen wij een eenmalig bedrag van
€10,00.
Facebook. ‘De Husselmus’ promoot de schappen tevens via facebook. Like en deel voor een
nog groter bereik.
Visitekaartjes. Leg deze in uw schap of bij uw kunstwerk!
Prijzen. U bepaalt zelf uw prijs.
Collectie. 2dehands artikelen: schoon, netjes en compleet zijn, kleding en schoeisel mag niet
verjaard zijn.
Presentatie. Presenteer de artikelen op een aantrekkelijke manier, zorg dat uw ruimte niet te
vol staat. U mag tijdens de huurperiode altijd toevoegen.
Stichting De Husselmus
Varsenerpoort 12, 7731 DE Ommen.
Telefoon: 0529-76 39 59
Mail: info@dehusselmus.nl

Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

Inschrijfformulier

Wilt u bij ons huren, vul dan onderstaande gegevens in om te reserveren.
Er volgt dan binnen enkele dagen bericht van de penningmeester van De Husselmus.
Uw aanvraag wordt zorgvuldig en discreet behandeld.
Naam:
Bedrijfsnaam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Email:
Telefoonnummer:
Bank/Gironummer IBAN:
Plank
Tafel
Stellingkast
Kledingrek half hoog
Kledingrek hoog
Vitrinekast

Huurprijs
€ 7,50
€ 15,00
€ 20,00
€ 10,00
€ 20,00
€ 7,50

Uw keuze in aantal

Totaalprijs:

Vanaf (ingaande dinsdag):
Aantal weken:
Welk product(en) biedt u te koop aan:
Vermelding op website van De Husselmus:
Aanvullende opmerking(en):
Datum:
Handtekening huurder:

Ja / Nee

Prijs

