Hyresvillkor hos Återbruket i Sundsvall AB
Försäljningsplatsernas hyra är 250:-/ vecka inklusive moms.
Det går att hyra extradagar till en kostnad av 50:-/ dag
Hyran betalas i förskott. I hyran ingår personal, kassahantering, samt annonsering och
marknadsföring.
Kunden ser själv till att hålla ordning på sin försäljningsplats.
Det går också att köpa städtjänsten av oss för 50 kr/ vecka.
Din hyrestid fortsätter automatiskt om du inte meddelar om avslutning av försäljningsplatsen
senast 2 dygn innan sista hyresdagen skall uppsägning ske.
Kostnaden för den fortsatta hyrestiden betalar du i kassan.
Om du inte betalar hyran dras den av från ditt saldo ifall det finns pengar tillgodo på ditt
försäljningskonto.
Om så inte är fallet tillfaller dina saker Återbruket i Sundsvall AB.
Vid överlämnandet av försäljningsplatsen, skall du se till att den är tömd. Lämnade och
omärkta varor tillfaller Återbruket AB.
När du tömmer din hylla skall du se till att inga andra produkter än dina egna följer med dig
hem.
Ta inte bort prislapparna förrän du lämnat lokalen.
Pornografiskt material, stöldgods, begagnad kosmetika, underkläder, piratkopior samt
livsmedel får inte säljas.
Alla produkter du säljer är på ditt eget ansvar.
Återbruket i Sundsvall AB ansvarar inte för förstörda eller försvunna produkter.
Om du säljer produkter på ett företagsnamn så ska f-skattsedel uppvisas.
Om du önskar sälja dyrare produkter eller möbler kan du meddela personalen, vi kan sälja
dessa mot 20% i provision. Beakta detta vid prissättningen.
Ifall du ändrar priset skall du ersätta med en ny prislapp.
Inga produkter får ställas i gångarna eller hängas på hyllgavlarna. Om du inte kollat med
personalen innan. Produkter som sälj hos oss skall vara lagliga.
Återbruket har rätt att ta bort EJ godkända produkter.
Återbruket står för utlåning av galgar/klädhängare.
Du skall själv hålla reda på sålda produkter, vi tar inte bort prislappar från produkter.
Återbruket AB ersätter inte brand eller vattenskadade produkter.
Misstänkt stöld anmäls direkt till polisen och ärendet behandlas då som butiksstöld.
Hyrestagaren ansvarar själv för prissättningen och utplaceringen på sitt försäljningsställe.
Hyrestagaren bär allt ansvar för sina inkomster.
Återbruket i Sundsvall AB Orgnr: 559035-3347 E-post: aterbruketab@gmail.com
Kontaktpersoner: Yvonne, AnnaKarin Återbruket: 070-8877499
Personnr:__________________- ____________ Namn: ___________________________________
Adress: ____________________________ Telefonnr:____________________________________
Härmed godkänner jag ovanstående villkor: __________________________ Datum______________

