 Godkendelse af kommissionsafale 
Afregning for salg sker løbende måned fra salgsdato + 30 dage – tl den 10. i måneden fratrukket vores
kommission på 35 %.
Formidling af varer fnder ikke sted før handelsbetngelserne er godkendt.

Navn:

Adresse:

Postnr. & by:

E-mail:

Telefon/mobil:

Bank, reg.nr. & kontonr. tl overførsel af kommission:

Tekst forbeholdt Butk en Sorte Hingst:
Kundens initaler:

Kommissionens udløb:

Jeg har læst og accepterer de altd gældende handelsbetngelser for formidling af mine indleverede varer
d.d. via Butk en Sorte Hingst.
www.densortehingst.dk/kommissionsbetngeeser

ato for indlevering af varer i kommission _________________________

Jeg er retmæssig ejer af de indleverede varer ______________________________________Kundens underskrif

Kvittering for modtagelse af varer ___________________________________På vegne af Butk en Sorte Hingst
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 Handelsbetngelser for indlevering 201e 
Vigtg info
1. Når en Sorte Hingst tager dine varer i kommission, står vi for al salg, markedsføring og kundekontakt.
Salgskommissionen er på 35% af varens salgspris.
ine varer er i kommission i op tl 6 måneder, herefer skal du afente dine varer.
2. Kommission opgøres følgende måned + 30 dage og overføres tl din bank d. 10. i måneden eller første
bankdag herefer.
3. Prisen fastsættes af dig eller i samarbejde med butkken med henblik på en realistsk salgspris set ud fra
varens type, stand og salgbarhed. Ved indlevering skriver du under på, at varerne kun sælges gennem
butkken. u må ikke selv forestå privat salg af de indleverede varer,
4. Vi forbeholder os ret tl at regulere prisen op tl 20% i forhold tl den afalte pris, uden at vi informerer
om det. Regulering ud over 20% sker kun efer afale.
5. Varer solgt over telefon eller e-mail sendes ikke, førend betaling for varen er modtaget.
6. Når du indleverer varer tl butkken accepterer du samtdigt, at vi må medbringe dem tl events og
fremvise dem med henblik på salg.
7.

a dine varer overlades tl Butk en Sorte Hingst som kommissionsvare, er det din private forsikring,
der gælder ved eventuel skade eller bortkomst. Butkken er sikret med videoovervågning og er forsikret i
henhold tl alm. lovgivning.

e. Indleverede varer, der afentes inden udløb af kommissionsperioden pålægges et gebyr:
Op tl 499 kr. - gebyr 100 kr.
Fra 500 kr. - gebyr 200 kr.
Fra 2000 kr. - gebyr 500 kr.
9. Opdager vi fejl og mangler på varen, eller er det tydeligt for os, at varen ikke sælger, kan vi bede dig om
at komme og hente den/dem. Vi vil altd informere dig om dette pr. mail.
10. Vi modtager ikke varer i kommission, som er behæfet med gæld eller varer, der ikke er dine egne, med
mindre du kan fremvise fuldmagt.
11. Afentes returvarer ikke inden 14 dage, overgår de tl butkken, med mindre anden skriflig afalte
foreligger.
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