
 

Inleveren (donderdag 25 november vanaf 15:00 t/m 19:00) 

• Er kunnen max 5 artikelen ingeleverd worden. Lever deze artikelen aan in een tas, 

opgevouwen en zo netjes mogelijk. Wij doen een kwaliteitscheck, het artikel moet voldoen 

aan de volgende punten: 

• Het artikel moet schoon en fris ruikend zijn 

• Het artikel heeft geen vlekken, gaatjes of andere beschadigingen 

• Het artikel moet qua prijsklasse passen bij ons bestaand merkenpakket 

Wij kunnen uw artikelen afwijzen op 1 van deze of andere punten, dat kan op het moment van 

inleveren of tijdens het inhangen.  

Type artikel (bijv. jurk) Merk (bijv. Stella nova) Maat (bijv. 40) Prijs in 10-tal (bijv. 20.-) 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 

1. Uiteraard zorgen wij goed voor uw items maar om vervelende situaties te voorkomen 

willen wij u er wel op wijzen dat wij niet verantwoordelijk zijn voor diefstal, 

beschadigingen of vlekken die voordoen tijdens het passen. 

Bij deze verklaart de verkoper punt 1. te hebben gelezen en akkoord te gaan met de hierboven 

genoemde risico’s en neveneffecten en Garbo mode hier niet verantwoordelijk voor te stellen. 

Naam en datum: 
 

Handtekening: 
 
 

Naam:  
 

Adres:  
 

Emailadres  
 

Telefoonnummer  
 



Ophalen (29 november vanaf 15:00 t/m 17:30) 

2. Op 29 november 2021 kunnen de overgebleven artikelen worden opgehaald. Ook is er de 

mogelijkheid de overgebleven items te laten hangen opdat wij ze zullen doneren aan de 

kledingbank Den Haag. Deze organisatie helpt gezinnen die bijvoorbeeld ook de 

voedselbank nodig hebben om te overleven. Wij zullen de kleding welke aan ons 

gedoneerd worden presenteren op een speciaal rek waar vrouwen die bijvoorbeeld 

moeten solliciteren iets moois mogen uitzoeken. Zoals we u graag zelfvertrouwen geven 

door de outfit die u draagt doen we dat ook graag voor vrouwen die dit extra zetje zo 

kunnen gebruiken maar hier niet de middelen voor hebben.  

Vink uw keuze aan 

Ik haal mijn items weer op 29 november  

Ik laat mijn items hangen voor de kledingbank Den haag  

 

3. Kiest u voor ophalen? Hou er dan wel rekening mee dat deze artikelen alleen op deze 

dag kunnen worden opgehaald. Artikelen die niet opgehaald worden doneren wij 

automatisch aan de kledingbank Den Haag. Dit in verband met de beperkte ruimte in 

onze winkel. 

Bij deze verklaart de verkoper punt 2. en 3. te hebben gelezen en goedgekeurd. 

Naam en datum: 
 

Handtekening: 
 
 
 
 

 

Betaling 

4. Wat leuk dat uw kleding wellicht een tweede leven krijgt! De opbrengst per verkocht 

item wordt uitgekeerd middels een tegoedbon van Garbo Mode. Deze tegoedbon is altijd 

geldig en niet om te ruilen voor geld. Voor onze diensten/locatie en tijd vragen wij 20 % 

van het bedrag. Bijvoorbeeld: in het geval van een verkocht item van 50 euro ontvangt u 

een tegoedbon van Garbo mode van 40 euro. 

Kiest u voor doneren in het geval van overgebleven artikelen dan kunt u de tegoedbon ook op 

andere dagen ophalen. Hij ligt dan voor u klaar. 

Bij dezen verklaart de verkoper punt 4. te hebben gelezen en akkoord te gaan met de 

bovengenoemde voorwaarden. 

Naam en datum: 
 

Handtekening: 
 
 

 


