
Klein Middelgroot Groot

Opslag in loods 5,00€                                                 10,00€                                               15,00€                                               

Plaatsing website 5,00€                                                 5,00€                                                 5,00€                                                 

Totaal 10,00€                                               15,00€                                               20,00€                                               

Transportkosten 30,00€                                               50,00€                                               75,00€                                               

Transportkosten 30,00€                                               50,00€                                               75,00€                                               

Accu's x variabel variabel

Keuring x 100,00€                                             x

Rolstoel Actieve tillift Douchebrancard

Douchestoel Passieve tillift Bad

Toiletstoel Scootmobiel Bed

Rollator Driewielfiets Sta-op stoel

Luxe douchestoel Tandem

Kosten per maand

Eenmalige kosten

Aftrekposten bij aflevering verkoop

Wanneer u een hulpmiddel te koop aan wilt bieden op onze website werkt dit als volg: 
   
1. Wij laten het product ophalen. 
2. Slaan het product op in onze loods. 
3. Maken hiervan foto’s. 
4. Plaatsen het op onze website. 
5. Wij doen voor u de onderhandlingen met belangstellenden 
  
De kosten hiervan  verschillen per hulpmiddelen en staan in de onderstaande tabel. Een deel van de kosten is maandelijks. In dit deel 
is een bedrag opgenomen voor de opslag en er is een bedrag opgenomen voor de plaatsing op onze website (gemiddeld 125 
bezoekers per dag).  
 
De factuur voor de maandkosten wordt altijd opgemaakt aan het einde van de maand. Mocht de plaatsing van de hulpmiddelen op 
een andere datum van de maand zijn gedaan worden de kosten van de lopende maand verrekend naar rato. U betaalt tevens een 
eenmalig bijdrage voor het transport. Deze eenmalige kosten betaalt u voor de transport naar ons toe, deze kosten worden berekend 
samen met de kosten voor de eerste maand.  
 
Daarnaast zijn er bij nog aftrekposten bij eventuele  verkoop. Deze zijn bijvoorbeeld voor de transportenkosten naar de nieuwe klant, 
het plaatsen van nieuwe accu’s, herstelling of het keuren van het hulpmiddel. Dit is echter niet bij alle hulpmiddelen van toepassing.  
 
Wij hanteren 10% (optie 1) provisie bij uiteindelijke verkoop. U kunt ook kiezen om het product op onze website te plaatsen zonder 
maandkosten, in dat geval hanteren wij 20% (optie 2) provisie bij uiteindelijke verkoop. Het uiteindelijk overgebleven bedrag maken 
wij binnen 14 dagen over op uw bankrekening.   
 
*De hulpmiddelen blijven uw eigendom tot op het moment van verkoop.  
**U mag de hulpmiddelen ten alle tijde retour laten komen, wij zullen hiervoor wel de extra transportkosten in rekening brengen.  
***Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW. 

*De hulpmiddelen blijven uw eigendom tot op het moment van verkoop.  
**U mag de hulpmiddelen ten alle tijde retour laten komen, wij zullen hiervoor wel de extra transportkosten in rekening brengen.  
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