KONTRAKT – salg av brukt brudekjole
Vi selger pent brukte brudekjoler, og du vil sitte igjen med halv pris av salgssummen. Brudepikene (heretter BP)
har kjolen hengende i inntil ett år. Det koster i tillegg kr 500 ved levering. Dette er en leiepris for å ha kjolen hos
oss i ett år.
Vi tar kun inn kjoler som er brukt en gang eller ubrukt, og som er pent behandlet og uten synlige skader. Kjolen
skal ikke være eldre enn 2 år gammel. Kjolen må være renset.
Eksempel: Hvis vi selger kjolen for kr 10.000, så vil du sitte igjen med kr 5.000.

Personlige opplysninger
Navn på eier av brudekjolen
Adresse og postnummer
Telefon og mail til meg
Kontonummer
Litt om brudekjolen
Type produkt som skal selges
F.eks. brudekjole med underskjørt og slør

Ekstra produkter
Følger det med pose til kjolen?
Merke / designer
Årsmodell (ca.)
Størrelse
Er kjolen brukt mer enn en gang?
Ny pris (prisen jeg betalte for kjolen)
Forventet/Ønsket pris for kjolen
NB! Du vil få utbetalt 50% av denne summen ved salg
Pris jeg er villig til å gå ned til
NB! Du vil få utbetalt 50% av denne summen ved salg
Annet

Egenerklæring
Jeg bekrefter at det er jeg som eier brudekjolen, og at BP står fritt til å selge produktet innenfor prisrammen jeg har oppgitt ovenfor. Jeg
bekrefter videre at all informasjon jeg har gitt ovenfor er riktig, og at ikke BP kan lastes for eventuelle uriktige opplysninger.
Brudekjolen er enten brukt en gang, eller ubrukt. Kjolen skal henge til salgs hos BP ett år fra avtalen har blitt signert, og jeg forplikter selv å
hente kjolen hvis den ikke har blitt solgt etter ett år. Hvis jeg ønsker å la kjolen henge mer enn ett år, så skal det betales en ny leiesum på kr
500 per ekstra år. Jeg har forståelse for at kjolen vil bli prøvd av aktuelle kunder, og hvis det skulle oppstå uforutsett skade på kjolen innen
salgsperioden, kan ikke BP lastes for dette. BP kan markedsføre min kjole, og jeg plikter å fjerne egne annonser (f.eks. på Finn) mens kjolen
henger hos BP. BP står fritt til å selge kjolen for minimumsprisen, uten forvarsel, hvis ikke annet er avtalt. Jeg forstår at det ikke er noen
garanti for at kjolen blir solgt. Jeg forstår at BP trekker fra 50% av totalsummen jeg har oppgitt, før de resterende 50% overføres til min
konto. Det sendes ikke ut varsel før pengene overføres. Jeg bekrefter at kjolen er renset, før den ble levert til BP.
All endring av avtalen (endring av pris, hentedato etc.), sendes skriftlig til post@brudepikene.no

Sted og dato

Signatur

Brudepikene AS, Konnerudgaten 24, 3045 Drammen
Tlf: 32 89 32 42 email: post@brudepikene.no
www.brudepikene.no

