Creatief
Ben je creatief en maak je BiSondere dingen?
Heb je de zolder vol staan met mooie zelf gemaakte artikelen?
Wil jij je BiSondere artikelen aan een groter publiek laten zien?
Huur dan een schap bij BiSonder in Wijchen.
Vanaf heden bied BiSonder een beperkt aantal schappen aan voor de verhuur.
BiSonder biedt je de mogelijkheid om je eigen gemaakt kado artikelen en/ of
woon accessoires te verkopen in een winkel in het centrum van Wijchen.
Belangrijk is dat het zelf gemaakt is, een verhaal heeft, betaalbaar is en uniek.
Kortom; het moet passen in ons concept. Zie hiervoor onze website:
www.bisonder.eu
Hoe werkt het?
Je eigen winkel in onze winkel:
 Je huurt een schap, max 3, per hele of halve maand.
 Je bepaald zelf de prijs van je artikelen en prijst deze zelf.
 Je brengt de artikelen naar BiSonder en richt je schap(pen) zelf in.
 Na de huur periode haal je de resterende spullen op. De gehele
opbrengst is voor jou!
Je kunt tijdens de huur periode je schap(pen) bijvullen en prijzen wijzigen. Het
is tenslotte “jouw winkel in onze winkel”
Je kunt ook schilderijen te koop aanbieden. In de winkel kunnen deze op de
wand bij het horeca gedeelte worden opgehangen.
Er is ook een beperkte ruimte voor klein meubilair. Dit gaat altijd in overleg
met BiSonder.
Lees voor de voorwaarden onze spelregels.

Spelregels algemeen
Het verkopen van ongepaste artikelen is niet toegestaan. Als ongepaste artikelen worden
in ieder geval, maar niet uitsluitend, bedoeld:
kopieën van artikelen, die auteursrechtelijk zijn beschermd
pornografische artikelen
gevaarlijk materiaal zoals wapens, medicijnen, ontvlambare materialen, etc.
levensmiddelen, (kamer)planten en dergelijke organische artikelen
gestolen of anderszins onrechtmatig verkregen artikelen
Artikelen moeten netjes zijn. Elektronische artikelen, indien van toepassing, moeten van
batterijen voorzien zijn.
De verkoper verzekert dat de te koop aangeboden artikelen zijn eigendom zijn.
Als een verkoper verboden of ongepaste artikelen te koop aanbiedt en schade veroorzaakt
aan de winkel en/of personen, is de verkoper volledig verantwoordelijk en verplicht om de
schade aan BiSonder en/of derden te vergoeden.
BiSonder is niet verantwoordelijk voor artikelen, die in BiSonder verloren gaan in verband
met brand, waterschade, inbraak, vandalisme, diefstal of andere overlast.
BiSonder behoudt het recht om artikelen te promoten door ze op een prominente plaats te
zetten en/of te fotograferen ten behoeve van de website, Facebook. Het is de verkoper
niet toegestaan artikelen op een niet gehuurde plaats te zetten.
De verkoper is verplicht tot het melden van eventuele mankementen aan zijn artikelen of
het ontbreken van onderdelen door dit bij het betreffende artikel te vermelden. De
verkoper staat zelf in voor (de gevolgen van) eventuele verborgen gebreken van de
aangeboden artikelen en vrijwaart BiSonder daarvoor. Indien een verkocht artikel tóch
defect blijkt te zijn, dan kan BiSonder het artikel 'terugkopen' en de kosten daarvan aan
de verkoper doorberekenen. Dit kan uitsluitend als de verkoper van het artikel bij
BiSonder bekend is.
Het kan gebeuren dat de prijskaart zoek raakt bij artikelen. Artikelen zonder een prijskaart
kunnen niet verkocht worden. Deze artikelen worden voor zes weken apart opgeslagen.
Tijdens deze periode kan de verkoper het artikel opeisen. Ná deze opslagperiode worden
de artikelen het eigendom van BiSonder en kunnen óf weggegooid óf doorverkocht
worden.
De prijskaarten/labels worden bij uitbetaling aan de verkoper gegeven.
BiSonder behoudt het recht:
indien noodzakelijk een huurcontract te ontbinden
artikelen te weigeren
uitzonderingen op de spelregels te maken indien zij dit gepast acht; wel in overleg.
Als BiSonder moet sluiten i.v.m. persoonlijke omstandigheden, dan verschuift de
huurperiode.

Spelregels schappenhuur
Een huurperiode kan op welke dag dan ook (als BiSonder open is) beginnen. De artikelen
moeten naar BiSonder gebracht worden tijdens de eerste dag van de huurperiode. De
verkoper moet zich melden bij de ondernemers met identificatie en de huurprijs betalen.
Artikelen worden door de verkoper geprijsd op een prijskaart/label van de verkoper zelf.
Op de prijskaart/label staat de prijs van het artikelen en het nummer van de verkoper.
De verkoper mag de schap(pen) inrichten zoals hij wil. De artikelen moeten wel binnen de
schapruimte passen. Er mogen geen artikelen op de grond of een andere stelling/schap
gezet worden. Artikelen, die niet binnen de gehuurde ruimte passen, worden door
BiSonder verwijderd en de verkoper wordt hierover geïnformeerd. De verkoper moet deze
artikelen ophalen vóór sluitingstijd van de eerst volgende koopdag. Wordt dit niet gedaan,
dan wordt het artikel het eigendom van BiSonder en een opruimboete van € 10,00 wordt
afgetrokken van de opbrengst van de verkoper.
De verkoper kan tijdens de huurperiode artikelen in de schap(pen) toevoegen en mag ook
de prijzen wijzigen. Een doorgestreepte of onduidelijke prijs is niet geldig en kan het
artikel niet verkocht worden.
De schap(pen) moet leeg zijn vóór 12 uur van de eerst volgende koopdag. Voorbeeld: Als
de laatste huurdag is vrijdag, moet de schap(pen) leeg zijn vóór 12 uur op zaterdag.
Wordt de stelling niet op tijd leeggehaald, berekent BiSonder € 5,00 boete per dag tot een
maximum van € 15,00. Als de artikelen niet binnen drie dagen worden opgehaald, worden
de artikelen het eigendom van BiSonder.
Verlenging van een huurperiode dient uiterlijk één dag voor het einde van de huurperiode
aan BiSonder doorgegeven te worden.
Na de huurperiode wordt de totale opbrengst (met aftrek van eventuele provisie en/of
boete) contant uitbetaald. Uitbetaling gebeurt op de laatste dag van de huur periode. Er
kan afgesproken worden om dit op een andere dag uit te betalen.
Als een artikel gevonden wordt na een huurperiode, wordt de huurder hierover
geïnformeerd. Het artikel moet daarna binnen twee weken opgehaald worden. Gebeurt dit
niet, wordt het artikel het eigendom van BiSonder.
Op de prijskaart/label staat het klantnummer vermeld. Zo kunnen wij, als een artikel in
een andere stelling/rek komt te staan en na de huurperiode alsnog wordt verkocht, de
verkoper hierover informeren. De verkoper krijgt altijd nog de opbrengst van dat artikel.
De uitbetaling moet opgehaald worden binnen twee weken.
Verkoper neemt van te voren telefonisch contact alvorens ze naar BiSonder komen als
men komt aanvullen, om prijzen of iets dergelijks. Dit om te overleggen of het uit komt.

Prijzen
Schap (90 cm bij 60 cm)

€15,00 halve maand (1-2 weken)

Schap (90 cm bij 60 cm)

€ 30,00 hele maand (3-4 weken)

Kleine meubelen ( m2)

€ 25,00 per/ m2 per maand (4 weken)

Schilderijen (m2)

€ 30,00 per/ m2 per maand (4 weken)

