Vejledning for indlevering
Jo pænere dine varer præsenterer sig, jo større er sandsynligheden for et hurtigt salg.
Er du i tvivl om nogle af dine varer, ring til os eller tag dem med og lad os se på det sammen.

 Alle indleverede varer skal være nyvaskede/rengjorte og i en pæn og præsentabel stand.
 Der må ikke være kendte fejl og mangler som manglende knapper, rifter, huller, stor slidtage, m.m.
 Tekstiler må ikke lugte og løse hår skal være fjernet efter bedste evne.
 Læder skal være rengjort og behandlet med læderfedt eller olie om nødvendigt.
 Rust på spænder skal så vidt muligt fjernes.
 Ridestøvler og jodphurs skal være nypudsede.
 Sadler gennemgås af sadelmager for defekter og skader og afvises for salg, hvis disse forekommer.
 Dækkener, tæpper og underlag skal være renvaskede og uden huller og defekte remme.
Følgende varer tages ikke i kommission:
 Varer der synligt bærer præg af stor slidtage
 Varer der er ildelugtende
 Varer der bærer præg af ikke at være rengjorte
 Varer du ikke kan skrive under på er dine egne, eller som du ikke har fuldmagt til at måtte sælge
 Varer der er behæftet med gæld
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Forklaring til Indleverings liste
Artikel
Her angives hvilken type vare der indleveres, f.eks. sadel, grime, ridebukser
Stand
Her angives standen af det indleverede
- (N) Ny for en ny vare som aldrig har været brugt
- (LB) Lidt brugt for en vare som kun har været brugt ganske få gange og som hverken har fejl eller mangler
- (B) Brugt for en vare som er brugt og som hverken har fejl eller mangler
- (MB) Meget brugt for en vare som har været brugt ofte og som hverken har fejl eller mangler
Varer der ikke passer i ovenstående kategorier afvises ved indlevering eller umiddelbart efter nærmere gennemgang.
Beskrivelse
Her angives mærke, størrelse, farve, detaljer, m.m. som har relevans for salg af varen
Forventet salgspris
Her angives den pris varen skønnes at kunne sælge for, inkl. kommission til Den Sorte Hingst. Prisen skal sættes realistisk i forhold til markeds pris, stand og
omsættelighed. Priser der er sat urealistisk højt, og hvor vi ikke kan blive enige om lavere pris tages ikke i kommission.
Priser kan justeres i kommissionsperioden for at fremme salget af varen. Den Sorte Hingst forbeholder sig retten til at sælge varen op til 30 % under den forventede
pris uden videre dialog med sælger. Prisreduktioner over 30 % aftales skriftligt med sælger.
Kommentar
Her angives relevant kommentar til varen eller kommentar af indleveringspersonalet.
Er der noget du er i tvivl om kan du kontakte Den Sorte Hingst på butik@densortehingst.dk, på telefon/sms 60 66 34 56 eller på Messenger @densortehingst
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