ID-nummer:___________
(Udfyldes af Preloved)

Det aftales herved at:
Navn:
Adresse:
Postnummer og by:
Telefonnummer:
Emailadresse:
Reg og Kontonummer:
(herefter benævnt ”Ejer”)

Som Ejer af den under punkt 1 beskrevne vare, på nedenstående betingelser giver varen i
salgskommission til:

Preloved I/S
CVR: DK40844236
Kontakt: info@preloveddresses.dk
Telefon: 26194452, 22339571

ID-nummer:___________
(Udfyldes af Preloved)
Varen (beskrives i detaljer med farve, stil, materiale, slæb, lukning, blonder mv.):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Yderligere varer:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Varens stand (aldrig brugt/brugt: som ny): __________________
Størrelse (oversæt til 32, 34, 36, 38, 40, 42…): ______________
Kjolens alder (eksempelvis: 2019): _________________________
Mærke (ikke butik): ______________________________________

Kjolen nypris: ___________________________________________ kr.
Varen vurderes til en salgspris (ved 40 % kommission): _______ kr.

Nypris for andre varer: ___________________________________ kr.
Andre varer vurderes til en salgspris: _______________________ kr.

Ved modtagelse af vare(r) vil der blive påført et prismærke med ID-nummer samt Ejers navn, så
den er let identificerbar.

ID-nummer:___________
(Udfyldes af Preloved)

Generelle betingelser
Gældende for forholdet mellem lejer og virksomheden:
Preloved I/S
www.preloveddresses.dk
Otte Ruds Gade 31B
8200 Aarhus N, Denmark
CVR: DK40844236

Aftalegrundlag
Disse handelsbetingelser udgør sammen med faktura og ordrebekræftelse samt ethvert bilag
vedlagt, de førnævnte dokumenter det samlede aftalegrundlag mellem Preloved I/S og Ejeren
(”aftalegrundlaget”).

Ejer kan acceptere ”aftalegrundlaget” enten ved underskrift, ved sin handlemåde eller ved
skriftlig eller elektronisk accept, herunder ved accept på e-mail/besked. Når Ejer indgår aftale hos
Preloved efter at være gjort sig bekendt med aftalegrundlaget, udgør salget en accept af
aftalegrundlaget.

Aftalefrist
Ejer samt Preloved har mulighed for at opsige aftalen med en måneds varsel.
Aftalt frist (valgfrit):

Pris
Oprettelsesgebyr og markedsføring via webshop og social media første måned ligger på 125 kr.
Ved salg af varer under event og prøvninger i perioden tager Preloved 40 % i kommission.

Betaling
Preloved er ikke forpligtet til at tage varen ind før Ejer har betalt servicegebyr og eventuelt tillæg.
Efter samme betingelser kan ibrugtagning standses.

Betaling skal ske inden 7 dage medmindre anden frist fremgår på kontrakt. Dog skal betaling ved
aftalens indgåelse altid ske senest før Ejer indleverer varen, eller ved indlevering.

ID-nummer:___________
(Udfyldes af Preloved)
Betaling ved modregning kan ikke finde sted, hvis Ejerens modkrav er omtvistet.

Ved forsinket betaling opkræves morarenter efter rentelovens almindelige regler.

Kommission
Preloved formidler alene salg af varer, som Ejer har ejendomsretten til. Preloved har således på
intet tidspunkt ejendomsretten til varerne, og ethvert beløb betalt til Preloved er et vederlag for
service ved formidling af salget mellem Ejer og den slutbruger, som køber vare(r) af Ejer.

Preloved opkræver 40 % af salgsprovenuet i vederlag for formidling af salg af kundens vare(r).

Udbetaling og afregning
Preloved udbetaler senest 14 dage efter salget. Dette sker ved kontooverførsel.

Alle varer sælges som beset og kan derfor ikke byttes, returneres eller reklameres. Der tilbydes
ikke at bytte købte varer samt pengene retur eller tilgodebevis. Der ydes ingen garanti ved den
købte vare.

Erhverv
Hvis du påtænker at sælge varer, som hører ind under eget erhverv, skal det oplyses ved booking
samt godkendes af Preloved. Det samme er gældende, hvis du vil sælge varer fra en
momsregistreret virksomhed. Du er selv ansvarlig for at indberette korrekte oplysninger til SKAT.

Standard for varer og orden
Dine varer skal være i pæn stand og secondhand kjoler skal være renset. Preloved bestræber sig
mod at opretholde et kvalitetsniveau, når det gælder salg af secondhand.

I lejeperioden
Når aftalen er indgået, kan kjolen eller varer indleveres efter aftale. Det er også muligt at sende
kjolen ved aftale.
Det er vigtigt at priser, størrelser og mærker noteres på kontrakten for alle varer, således at
Preloved kan finde frem til priser i tilfælde af ombyttede prismærker under fittings.
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Ønsker du at ændre pris undervejs, noteres ændringer på kontrakt efter aftale og der laves et nyt
prisskilt.

Afhentning
Varen skal senest afhentes i den sidste uge af aftalens udløb. Såfremt varen ikke afhentes tages
der betaling for forudgående uge. Gebyrer for opbevaring udgør 50 DKK pr. uge. Hvis du ønsker
at donere nogle af dine varer efter lejeperiodens udløb, kontakt personalet i showroomet eller via
mail inden lejeperiodens udløb.

Varesikring
Preloved kan ikke stilles til ansvar for stjålne, tabte eller ødelagte varer, og Preloved er ikke
erstatningspligtig ved brand- og vandskade. I forbindelse med brand, vand eller indbrudstyveri
skal din indboforsikring dække dit tab – kontakt dit forsikringsselskab for mere information.

Ejendomsret og vare(r)betingelser
Ejer er alene ansvarlig for at have uindskrænket ejendomsret og ret til at sælge varerne gennem
Preloved. Det er som Ejer stadig dine varer, og du kan til enhver tid hente varerne efter aftale (se
afsnit omkring A
 ftale frist).

Fortrolighedspolitik
Preloved forstår og respekterer vigtigheden af privatliv på internettet. Preloved afslører ingen
information om Ejer til tredjepart, medmindre der er givet lov til at dele billeder og gøre brug af
navn. Preloved sælger ikke informationer til nogen tredjepart uden din forudgående tilladelse.

Lejeaftalen inkluderer:
Preloved står for:
●

Prismærkning

●

Markedsføring af kjolen på hjemmeside og sociale medier

●

Fittings

●

Det afsluttende salg

ID-nummer:___________
(Udfyldes af Preloved)
Du indleverer vare(r) (personligt eller forsendelse) og udfylder vores aftale med Preloved
(personligt eller via mail).

Der vedhæftes med ved aftale minimum tre professionelle billeder af varen, brudekjolen, til
promovering på Preloveds sociale medier og webshop samt til dokumentation af varens stand.

Ejer bekræfter ved underskrift af nærværende aftale, at have overleveret ovennævnte vare(r) til
Preloved, som skal stå for salg af varen gennem showroom, sociale medier, events og ved
eventuelle tilvalg.

---ooo0ooo---

Aarhus, den

___________________________
Som Ejer

/

2020

_________________________
Preloved

