Avtal gällande hyresplats hos ReSell Örebro. 2019
Avtalet gäller mellan hyrestagare som bokat ett hyllsystem, nedan kallad kund och ReSell.
Bokning och försäljning:
Hyran betalas i förskott i samband med bokning och avhämtning av prisetiketter.
Hyran kostar 349kr för 1 vecka, 329kr/ vecka vid bokning av 2 veckor och 299kr/ vecka vid bokning
av 3 veckor.
10% provision tillkommer på försäljningssaldot inkl allt som sätts upp på skåpet som tex båshyra och dras sedan från
kundsaldo vid utcheckning. Hyresperioden är en till tre veckor. Produkter som säljs hos ReSell ska vara hela, rena och
fungerande. Produkter som säljs hos ReSell ska vara lagliga. ReSell har rätt att ta bort ej godkända produkter. Kunden
ansvarar själv för att produkterna uppfyller de krav som anges i detta avtal även om ReSell förmedlar köp med en slutkund. Detta
innebär att om en slutkund, till vilken ReSell förmedlat ett köp inkommer med klagomål, synpunkter eller reklamation på en produkt
så bär ReSell inget ansvar för detta utan kan då vidareförmedla klagomålet, synpunkten eller reklamation till kunden.
Ej tillåtna varor:
Pornografiskt material, begagnad kosmetika, begagnade underkläder, parfymer samt livsmedel får inte säljas. Inte heller
någon form av droger, vapen, ammunition, knivar, pyrotekniska produkter, gasol/gas.
Prissättning:
Kunden ansvarar själv för prissättning och utplacering av sina produkter på sin försäljningsplats. VIKTIGT att skriva så
utförligt som möjligt vad som säljs samt pris, OBS detta gäller ALLA prislappar. Prislappar får inte ändras. Vid prisändring
ska en NY prislapp sättas på produkten. Om kunden är momspliktig, tex om man säljer nya saker i ett vinstsyfte, måste kunden
själv ansvara för att redovisa detta hos skattemyndigheten. Kunden anv sig av sitt org.nr vid registrering hos ReSell. Osäljbara
produkter med felaktig eller saknad prislapp lagras hos ReSell i en månad, därefter tillfaller produkten ReSell. Kunden
ansvarar själv för att hålla koll efter försvunna varor där produkter med försvunnen/felaktig prislapp lagras.
Service och tjänster:
ReSell står för fri utlånande av klädhängare. Vill man sätta larm på sina produkter kostar dessa 1kr/st. Vi rekommenderar alla kunder
som larmar att sätta en extra prislapp i larmet så vi undviker att kunder byter prislapp på varan.  ALL snatteri
polisanmäls. Försäljning av värdefulla varor sker mot en provision på 30% och stoppas då in i ett värdeskåp framme vid kassan.
Vill man endast ha hyllplats i ett värdeskåp tillfaller en avgift på 150kr och man får då ha sina produkter i skåpet i 3v. Säljaren
ansvarar själv för att plocka bort sina produkter ur skåpet om varan inte blir såld. Om varan inte är borttagen efter bokningstidens
slut tillfaller den ReSell.
Ansvar:
ReSell ansvarar inte för förstörda eller försvunna produkter (butiken är dock kameraövervakad). ReSell ersätter inte brand
eller vattenskadade produkter. Misstänkt stöld anmäls omgående till polis och ärendet behandlas då som butiksstöld.
ReSell ansvarar inte för att kolla upp produktens härkomst. Säljaren ansvarar för att det som säljs inte är stöldgods.
Avslut och utcheckning:
Vid avslut ska försäljningsplatsen tömmas och torkas ur. Checkar man ej ut på sitt utcheckningsdatum dras en avgift på
100kr på saldot. OBS om båset inte städas dras även där en städavgift vid utcheckningen på 100kr. Detta sker under butikens
öppettider. Vid utcheckning ska prislapparna sitta kvar på ev kvarvarande saker då vi på ReSell har rätten att göra ett stickprov på
utcheckade varor. Kunden ansvarar för att INGA andra varor följer med hem vid utcheckningen. Vid utcheckning betalas ditt
försäljningssaldo ut. (försäljning med avdragen obetald hyra samt eventuella reklamationer från slutkund) Utbetalningen sker
genom Swedbanks utbetalningssystem SUS. Utbetalningar under 500kr kan vid överenskommelse betalas ut kontant. Gå in
på www.swedbank.se/kontoregister och anmäl vilket konto du vill ha pengarna insatt på. Utbetalning sker endast till personen
som är registrerad på försäljningsplatsen. Vid utcheckning finns möjlighet att skänka sina ej sålda produkter. Dessa varor ska då
packas i kartonger eller påsar innan de efterskänks (ej i våra kundvagnar eller korgar). ReSell säljer alt. skänker produkterna
vidare.
Efter utcheckning får du gärna återkomma för att se om ev försvunna saker återfunnits. Upphittade saker under 50kr förvaras i två
veckor, sedan skänks det vidare. Säljs en produkt efter utcheckning kontaktar vi säljaren om värdet överstiger 50kr och erbjuder
då möjlighet att hämta sina pengar kontant.
ReSell förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa villkor när som helst. Eventuella ändringar av dessa villkor kommer att
publiceras på www.re-sell.se Vi rekommenderar att du regelbundet håller dig uppdaterad om ev ändringar av villkoren genom att
läsa avtalet på hemsidan.
JAG HAR LÄST OCH GODKÄNT OVANSTÅENDE REGLER!
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