Wat bieden we jou?
•

Jouw eigen ruimte in een winkel? Ben jij een niet
professionele creatieve maker of kunstenaar?

Hier jouw kans om jouw werken in The heArtshop voor verkoop aan te
bieden.

Wat zijn de mogelijkheden?
•
•
•
•
•

Het huren van minimaal 3 kisten van 40 x 50 cm, met extra ruimte
op en om de kisten.
Het huren van plankruimte langs de wanden van The heArtshop,
breed circa 40 cm, over een lengte van minimaal 150 cm.
Wandruimte voor schilderijen, wand wordt per meter voor je
vrijgemaakt.
Een volledig kaartenrek van 32 vakken, of 36 vakken in het grote
kaartenrek.
Je huurt de kist, plank, wand of kaartenrek voor minimaal 3
maanden, daarna is de huur telkens per maand te verlengen.

Naast de creatieve werken is er bij The heArtshop ook de mogelijkheid
fleurige kleding, die je niet meer draagt, een tweede leven te gunnen.
Lees hiervoor verderop de voorwaarden die hierbij van toepassing zijn.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ruimte om jouw werk te koop aan te bieden in de creatieve winkel
The heArtshop.
Zelf jouw kist/plank/wand of kaartenrek inrichten, maar natuurlijk
kunnen we daar bij helpen.
Huurcontract voor minimaal 3 maanden, te verlengen met telkens
1 maand.
Regelmatig wisselende inhoud van de winkel waardoor The
heArtshop leuk blijft voor terugkerende klanten, we houden ze
nieuwsgierig door de afwisseling.
Via facebook en instagram worden nieuwe items voorgesteld, we
hebben inmiddels een groot bereik op social media.
We pakken jouw werk in bij verkoop, de klanten gaan met kleurig
ingepakte cadeaus de deur weer uit, natuurlijk zitten deze kosten
bij het contract in.
We wisselen regelmatig de etalage, waarbij ook jou producten nog
meer opvallen als ze in de etalage staan.
Aan het eind van elke maand krijg je een overzicht van de
verkochte werken en rekenen de opbrengst met je af.
Prijzen zijn inclusief vaste kosten die wij maken om de winkel open
te hebben, zoals stroom en verwarming.
Een duidelijke overeenkomst waar de kosten, duur en overige
voorwaarden beschreven staan.

Wat is jouw inbreng?
•
•
•
•
•

Natuurlijk allereerst jouw creatieve werk.
Je huurt per maand voor een vast bedrag ruimte in The heArtshop.
We rekenen en kleine commissie over jouw verkochte werken.
Je vult in onze lijsten in wat jouw producten jou moeten
opbrengen, wij berekenen de commissie en voorzien de producten
van prijskaartjes.
Natuurlijk mogen bij de producten ook jouw visitekaartjes worden
gelegd.

Kleding

Alleen kleurrijke kleding van merken als Tante Betsie, King Louie,
Blutgeschwister, Hals over kop, Very Chery, Zilch, Danafea en
vergelijkbare merken.
Inbreng van kleding houdt in dat u akkoord gaat met de onderstaande
voorwaarden.
• De kleding graag vlekkeloos, recent gewassen en gestreken
aanleveren. Niet verwassen, vaal of pluizig.
• Het aantal ingenomen artikelen wordt genoteerd, samen met uw
contactgegevens, de verkoopperiode, en of u de artikelen na
afloop retour wilt.
• Vanaf half augustus tot februari kan najaars- en winterkleding
worden ingebracht.
• Vanaf februari tot begin juli kunt u de voorjaars- en zomerkleding
inbrengen.
• Niet-seizoensgebonden kleding kan het hele jaar door worden
ingebracht.
Prijsbepaling
• prijs van de kleding wordt in overleg vastgesteld.
• Na verkoop ontvangt u 50% van het verkoopbedrag.
Verkoop
• De kleding hangt minimaal 3 en maximaal 6 maanden in de winkel.

Wat is er in Hellendoorn aan publiek te bereiken?

Hellendoorn is een pittoresk en toeristisch dorp in Overijssel. Met z’n vele
campings, vakantieparken, hotels en B&B ’s zijn er het hele jaar vele
toeristen te vinden.
The heArtshop zit in hartje centrum tegenover het Bakkerij- en ijs museum
en VVV waar veel aanloop is. The heArtshop is in Hellendoorn een unieke
winkel waar men terecht kan voor een cadeautje of souvenir.

Wanneer is The heArtshop open:
•
•
•
•

Woensdag van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Donderdag van 10.00 uur tot 17.00 uur
koopavond van 19.00 uur tot 21.00 uur.
Vrijdag van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Wat zijn de kosten?
•
•
•
•
•
•

Kisten 40x50 € 7,50 met variabele ruimte om en om de kisten per
stuk Minimaal 3 kisten , minimaal 3 maanden. Daarna per maand
opzegbaar.
Planken 1.50 m x 40 cm € 22,50.
Kaartenrek € 20,--.
Wand ruimte € 10,-- per meter.
25% commissie per verkocht artikel.
Kleding inbreng 50% commissie.

En nog even goed om te weten:
•
•
•
•

Er wordt zorgvuldig omgegaan met uw artikelen.
Zoekgeraakte of gestolen artikelen krijgt u niet vergoed.
De artikelen zijn niet verzekerd tegen brand- en waterschade.
Uw contactgegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van
de verkoopadministratie en nooit verstrekt aan derden.

