HUUR

V E R KO O P L E K

WIEBE’S

VERKOOPPLAATS

KOFFIE
EN MEER

NET EVEN ANDERS

HUURCONTRACT

Wiebe’s Verkoopplaats, Burgemeester Wuiteweg 94 9203 KN Drachten.

GEGEVENS HUURDER:
NAAM:					______________________________________________________________		
ADRES:				______________________________________________________________
POSTCODE EN WOONPLAATS:

______________________________________________________________

TELEFOON:				______________________________________________________________
EMAIL:					______________________________________________________________
BANKREKENING:			______________________________________________________________
DOOR WIEBE’S VERKOOPPLAATS IN TE VULLEN:

EEN
HUURPERIODE: 			

GEZELLIGE
MARKT
____________________________________

AANTAL WEKEN: ______

KLANTNUMMER:			

________ VERKOOPPLEKNUMMER(S): ___________________________

TOTAALPRIJS:				

________ BETALING: PIN CONTANT

OPMERKINGEN:			

______________________________________________

DOORHALEN WAT NIET VAN TOEPASSING IS

10% JA / NEE

ARTIKEL 1 DE VERKOOPPLEK
Voor de verkoopplek kan de huurder kiezen uit de volgende type’s verkoopplekken:								
Type A: algemeene verkoopplek met vier bladen, geen kleding. 									
Type B: verkoopplek met 2 stangen uitsluitend voor kleding.											
Type C: presentatietafel met twee bladen achterzijde gesloten 										
Type D: virinekast met slot. 														
Voor alle verkoopplekken geldt 10% van de opbrengst is voor Wiebe’s verkoopplaats, er wordt dus 90% van de verkopen uitgekeerd.			
																

ARTIKEL 2 BETALING

De huurprijs wordt voldaan voor aanvang van de huurperiode voor de gehele overeengekomen huurperiode.						
De betaling vindt plaats per pin of contante betaling in de winkel.										
Bij verlenging van het contract kan de huurprijs niet worden verrekend met de opbrengst.

ARTIKEL 3 DE TE VERKOPEN GOEDEREN
De verhuurder is niet aansprakelijk voor verdwenen of beschadigde goederen.									
De huurder dient te zorgen dat alle goederen correct zijn geprijsd, kleding dient schoon en heel te zijn, electrische apparateur moet werken.			
Niet geprijsde goederen of goederen met onrechtmatig veranderde prijskaartjes worden niet verkocht.							
Wiebe’s Verkoopplaats houdt geen registratie bij van de door de huurder aangeboden goederen.							
De goederen dienen in de verkoopplek te worden uitgestalt, buiten de verkoopplek uitsluitend in overleg met de verhuurder.				
De opbrengst van de verkochte goederen wordt binnen 14 dagen na afloop van de huurperiode overgemaakt naar boven genoemde bankrekening van de
huurder. Contante uitbetaling van de opbrengst is niet mogelijk. Tussentijdse uitbetaling in overleg met de verhuurder.

MEER DAN 125 KRAMEN

ARTIKEL 4 INRICHTEN/UITRUIMEN VERKOOPPLEK
De huurder mag geen veranderingen aan de verkoopplek aanbrengen d.m.v. spijkers en schroeven enz. die de verkoopplek kunnen beschadigen.		
Huurder kan eventueel overgebleven goederen achterlaten in overleg met de verhuurder voor het goede doel.						
De door de huurder meegebrachte dozen en of verpakkingsmaterialen dienen door de huurder zelf worden afgevoerd.

ARTIKEL 5 OVERDRACHT
Verhuurder dient de gehuurde verkoopplek op de daarvoor overeengekomen datum schoon en leeg aan de huurder ter beschikking te stellen.
Huurder dient de gehuurde verkoopplek op de overeengekomen einddatum schoon en leeg op te leveren aan de verhuurder. 				
Indien de huurder de overgebleven goederen niet ophaalt worden de goederen verwijderd en te koop aangeboden voor een goed doel.

IN TWEEVOUD GETEKEND:

HANDTEKENING VERHUURDER: 		

HANDTEKENING HUURDER:		

___________________________________		

_______________________________

PLAATS: Drachten
DATUM: _____________________

Hiermee ga ik tevens akkoord met de algemene voorwaarden zoals vermeld op de website en ter inzage in de winkel.								
Wiebe’s Verkoopplaats heeft te allen tijde het recht de samenwerking te ontbinden als de sociale, ethische of algemene voorwaarden worden overschreden.

Telefoon 0512-776159

info@wiebesverkoopplaats.nl

kvk 61242373

Bankrekening NL64 INGB 0006 5434 58

