Avtal gällande hyresplats hos Resell Örebro. 2022
Avtalet gäller mellan hyrestagare som bokat ett säljplats, nedan kallad kund och Resell.
Bokning & försäljning: Hyran för säljplatsen betalas samband med bokning på platsen. Hyran
för en säljplats är: 1 vecka 349: -, 2 veckor 658: - och 3 veckor 897: Vi har även s.k ”säljöar” att
hyra, kostnad för 658kr /vecka- 25% i administrativ avgift tillkommer utöver hyran och dras av
när du checkar ut och har skrivit på redovisning för hyrtiden. Varor som säljs hos Resell ska vara
hela, rena och fungerande! Varor som säljs hos Resell ska vara lagliga. Dvs ej godkända varor,
misstänkt stöldgods eller annat som ej är tillåtet.
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. Inte heller varor som EJ ryms i i båset.
Har du varor som inte ryms i ditt bås, så erbjuder vi en ställplats. Till en kostnad av 50kr per
vecka.
Kunden ansvarar själv för att varorna uppfyller de krav som anges i detta avtal även om Resell
förmedlar köp med slutkund. Detta innebär att om en slutkund, till vilken Resell förmedlat ett
köp inkommer med klagomål, synpunkter eller reklamation på en vara så bär Resell inget ansvar
för detta utan kan då endast vidareförmedla klagomålet, synpunkten eller reklamation till
kunden. Alla varor ska få plats i båset, ej bredvid eller framför.
Prissättning: Kunden ansvarar själv för prissättning & skötsel samt uppackning av sina varor i
sitt bås. Vi säljer INGA varor där ”beskrivning” av varan fattas på etiketterna vi får fram i
kassan. Om kunden är momspliktig, tex om man säljer nya saker i ett vinstsyfte, måste kunden
själv ansvara för att redovisa detta hos skattemyndigheten. Osäljbara produkter med felaktig
eller saknad prislapp lagras hos ReSell i 2 veckor, 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
varor kostar dessa 3kr/st. Vi rekommenderar alla kunder som larmar att sätta en extra prislapp i
larmet så vi undviker att kunder byter prislapp på varan. ALLT snatteri polisanmäls. Försäljning
av värdefulla varor sker mot en provision på 30% och stoppas då in i ett värdeskåp framme vid
kassan. Om du vid utcheckning inte vill ha med dig dina varor, så kan vi fixa det åt. Om varan
inte är borttagen efter bokningstidens slut tillfaller den ReSell.
Ansvar: Resell ansvarar inte för förstörda eller försvunna varor. 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: Innan stängning skall försäljningsplatsen vara tömd på varor. Vill du
inte ha med dig dina icke sålda varor, så tar vi gärna hand om dessa. Vi sköter städningen av ditt
skåp. Sen är det bara att gå till vår kassa för att checka ut. Kommer man inte och tömmer sitt
bås på aktuell dag, så debiteras en daghyra på 65kr. Utcheckning 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 utcheckning. Inom 5 bankdagar betalas ditt försäljningssaldo ut och sker endast till den
person som skåpen är bokat på. Utbetalningen sker genom Swedbanks utbetalningssystem SUS.
Gå in på www.swedbank.se/kontoregister och anmäl vilket konto du vill ha pengarna insatt på
MINST 14 bankdagar innan du ska checka ut.
JAG HAR LÄST OCH GODKÄNT OVANSTÅENDE REGLER!
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Tips och råd för dig som säljer hos oss på ReSell
-

Märk dina varor tydligt med utförlig beskrivning på prisetiketten du fått från ReSell med
storlek, färg och märke.

-

Tejpa etiketten innan den fästs på varan för att förhindra att den går sönder.

-

Placera etiketten rakt så den enkelt kan scannas i kassan.

-

Fäst etiketten med tejp på saker med en plan yta.

-

Fäst etiketten med ett snöre eller stripes på kläder, skor, tyger och annat som kan ta skada
av tejp/nålar.

-

Allt material du kan tänkas behöva för att märka dina varor på bästa möjliga sätt finns att
köpa på ReSell. Larm finns även att tillgå för dina varors säkerhet.

-

Kläder säljs bäst om de hängs på galgar eller placeras i backar i båset.

-

Leksaker placeras gärna högre upp i hyllorna på grund av lekrisken.

-

Fyll hellre på ditt bås ofta och lite under din hyrtid. Ett fint och lättöverskådligt skåp
lockar fler köpare, vilket leder till bättre försäljning

-

Om du upplever att din försäljning går trögt rekommenderar vi dig att flytta om sakerna i
båset, fronta med attraktiva saker på toppen och fylla på med nya saker i den mån som
försäljning sker, så att potentiella köpare ser nya saker när de besöker ReSell igen.

-

Pynta gärna ditt bås med lappar om innehåll i båset - men glöm inte att städa undan dem
vid utcheckning.

-

Kolla gärna till grannens bås när du kollar till ditt eget, det uppskattas om fler hjälper till
att hålla ReSell och alla bås i fint skick så att fler attraheras av varorna som säljs.

