
INSCHRIJFFORMULIER ZUS & ZO 

Zus & Zo werkt met het consignatie principe. Dit houdt in dat de inbrenger pas een bedrag ontvangt 
na de verkoop van zijn/haar kledingstuk. Zus & Zo bepaalt de prijs en na verkoop van het kledingstuk 
wordt 40% van de verkoopprijs aan de inbrenger toegekend. Ik behoud mij het recht voor om de 
verkoopprijs tussentijds te verhogen of te verlagen. Je kunt je opbrengst laten verrekenen met 
aankopen in de winkel en/of uit laten betalen. Via een link die je bij je inschrijving ontvangt, kan je 
online het actuele tegoed inzien. 

• Zus & Zo neemt kinderkledingkleding in vanaf maat 104 t/m 176; 
• Wij nemen ook dameskleding in (maat 34 t/m 44); 
• Herenkleding xs t/m l liefst merk die de grotere/oudere jongens aanspreekt; 
• Maximale inbreng per keer is 20 stuks (geen kleding van zeeman, wibra en primark); 
• De ingeleverde kleding moet gewassen, gestreken en er als nieuw uit zien; 
• De kleding past binnen het modebeeld en het seizoen. 
• De kleding hangt 6 weken in de winkel; 
• Zus & Zo bepaalt welke kleding er wordt ingenomen; 
• Zus & Zo bepaalt de prijs van de kleding; 
• Inbreng van de kleding geschiedt op eigen risico; 
• Zus & Zo is niet aansprakelijk voor schade aan de ingebrachte kleding (diefstal, brand of 

andere schade); 
• Als je aangeeft dat je de kleding die niet ingenomen is retour wilt ontvangen krijgt je bericht 

per mail van ons als je je kleding op kunt komen halen. De kleding wordt een week apart 
gehouden. (hier zijn geen kosten aan verbonden) 

• Kleding die niet op tijd opgehaald wordt, gaat naar het goede doel; 
• Zus & Zo houdt zich het recht voor om de verkoopprijs tussentijds te verhogen of te verlagen. 
• Aankopen kunnen met 1 week geruild/teruggebracht worden. 
• Het is niet mogelijk ingebrachte kleding tussentijds eruit te halen. 
• Wanneer je je niet verkochte kleding retour wilt ontvangen, vragen wij een bijdrage van € 5,- 

per seizoen voor het uithalen en klaarzetten van de retourtas. (meerdere malen inbrengen is 
mogelijk). Je krijgt vervolgens een e-mail dat de retourtas klaar staat en een uiterste 
ophaaldatum. Indien je de retourtas niet voor de gemelde datum hebt opgehaald, doe je 
alsnog afstand van jouw kleding. 

 
Kruis hieronder je keuze aan: 
 

□ Ik wil de kleding die niet in aanmerking komt voor de winkel graag retour ontvangen. 
 De uiterste ophaal datum staat in de mail die je ontvangt. Dit is gratis. 
 

□ Ik wil de niet verkochte kleding graag retour. Dit kost € 5,- per seizoen, meerdere malen 
 inbrengen is mogelijk. 
 
 
Naam:    ……………………………………………………………………………………. 
 
 
Telefoonnummer: ……………………………………………………………………………………. 
 
 
E-mailadres:  ……………………………………………………………………………………. 
 
 
Handtekening:  ……………………………………………………………………………………. 


