
Inname Voorwaarden 2022-2023 
 

Inleverperiodes:    Februari-Mei: voorjaar/zomerkleding 

    Augustus-November: najaar/winterkleding     

    Tussenliggende maanden in overleg. 

    -Enkel indien akkoord na afspraak per mail- 

Uitbetalingspercentage:   40% inbrenger – 60% Boutique MoDo 

Belangrijkste inlevereisen:    -Minimaal 10 stuks (liever meer om niet onder 10stuks na selectie uit te komen)    

    -De kleding is schoon, onlangs gestreken en onbeschadigd 

    -Midden en Hoog segment Merkkleding. 

    -Kleding is van recente collecties en volgens de laatste trend. Of juist van vóor 1990 en valt  

    overduidelijk onder vintage-kleding. 

    -De kleding wordt netjes opgevouwen ingeleverd in plastic tassen/boodschappentassen. 

     

Inbrenger voorwaarden:        -Je bent 18jr of ouder 

-Je beschikt over een emailadres en een bankrekeningnummer 

Wat nemen wij aan:  -Dameskleding, Herenkleding, Kinderkleding, Schoenen, Tassen, Riemen, Hoeden 

-Alle maten. Dames grote maten t/m 54-56. Babykleding in kleine hoeveelheden 

-Sieraden van goede merken. Bv: Buddha to Buddha, Swarovski, Ti Sento, Guess, etc 

-Lingeriesets of losse bh’s en nachtkleding van topmerken nieuw of in nieuwstaat. 

-Galakleding. Dit kan ingeleverd worden vanaf September 

-Carnavalskleding. Vraag hiervoor specifiek even of dit akkoord is 

-Skikleding.  Vraag hiervoor specifiek even of dit akkoord is 

 

Wat nemen wij niet aan: -Non merkkleding/ marktkleding/ kleding besteld in China en basics van lage merken 

-Bruidsmode 

-Fake designer merken.  

-Sokken, onderbroeken, panty’s, handdoeken, badjassen. 

-Merken: Hema, C&A, Zeeman, Kruidvat, M&S, Mexx, H&M, Forever 21, WE,  

Hans Textiel/HTX, Rene Freres, Henk, Takko, V&D, Cecil, Miss Etam, Promiss, Yessica, Coolcat, Spirit 

Colours of the World, Canda, Action, Wibra, Primark (atmosphere, Denim&Co, Cedarwood state) Uitzondering voor 

dameskleding vanaf mt 48 wel akkoord: Promiss, Miss Etam, M&S, Cecil. 

-Voor heren geen losse pantalons welke onderdeel van een pak zijn geweest  

-Speelgoed, knuffels, huisraad, etc.  (kan wel voor het goede doel ingeleverd worden) 

Aanname procedure: -Kleding kan niet zomaar langsgebracht worden. Mailadres: info@boutique-modo.nl 

-Kleding wordt niet in bijzijn van inbrenger nagekeken. Wij bepalen later wat er aangenomen wordt.  

-Keuze maken of kleding die niet aangenomen/niet verkocht worden naar de Kledingbank in Zoetermeer mag of 

weer wordt opgehaald 

-Er wordt een mail gestuurd met een prijslijst en of er kleding retour is. 

-Verkoopprijs wordt door Boutique MoDo vastgesteld 

Verkoopperiode: -Kleding hangt ong. 3-4 maanden in de winkel (seizoensgebonden) 

-Op elk moment in de verkoopperiode kan de kleding worden afgeprijsd 

Uitbetaling:  -Er wordt 40% van het verkoopbedrag overgemaakt op de rekening 

-Wij betalen niet tussentijds uit.  

-Wij betalen niet contant uit. 

Retouren: -Kleding welke retour voor je klaarstaat dient zsm opgehaald te worden. Binnen 2 weken is acceptabel.  

-Kleding welke langer dan 2 weken bij ons retour klaar staat en na 2x een herinnering niet opgehaald is, wordt 

eigendom van Boutique Modo. 

Kledingbank: -Ons goede doel is Kledingbank MeVe in Zoetermeer. www.kledingbankzoetermeer.nl 

-Voor de kledingbank kan ingeleverd worden: speelgoed, tweedehands lingerie, kleding die op de lijst hierboven 

staan, welke niet wordt aangenomen. 

Overig:  -Boutique MoDo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadigingen aan kleding of voor  

diefstal of brand. Wij doen ons best alles zo goed mogelijk te beveiligen. 

- Er kan een wachttijd zijn tot de kleding geprijsd wordt. Op volgorde van inbreng wordt de ingebrachte kleding 

afgehandeld. Hoor je een tijdje niets, informeer even per mail hiernaar. 

- We doen ons best de verkoopperiode van ± 3 maanden aan te houden, maar afhandeling/uitbetaling kan 

uitlopen.  

-Wij handelen alles via de mail af. Heb je geen mailadres, zorg er dan zelf voor dat je af en toe informeert naar de 

afhandeling in de winkel. 

http://www.kledingbankzoetermeer.nl/

