Velkommen som standholder hos Guld & Rod.
Vi håber du bliver glad for din stand og vi vil få solgt mange af dine ting.
Leje af stand:
Guld og rod tilbyder to forskellige størrelser af stande:
Lille stand: 150,00 pr. uge
Stor stand: 250,00 pr. uge
Ekstra dag lille stand: 30,00
Ekstra dag stor stand: 50,00
Gulvplads (til møbler og andre store ting): 80,00 kr. pr. m2, pr. uge
Galleri: Opsætning af malerier/billeder, kr. 25,00 pr. stk. pr. uge
Priserne er inkl. moms.
Kommission:
Vi tager 15 % i kommission for salg af dine varer.
Kontrakt:
Hav altid din kontrakt med. Den skal vises ved opfyldning, hvis du tager ting med hjem fra din
stand, hvis du skal have prismærker og hvis du skal have oplyst dit salg.
Tager du ting med hjem fra din stand, skal du informere personalet, som så lige vil tjekke dine ting.
Udløb/forlængelse af lejekontrakt:
Giv besked senest 2 dage inden kontrakten udløber, på denne måde har vi mulighed for i god tid at
kontakte alle de kunder vi har på venteliste til en stand.
Du kan låne:
Bøjler, alarmer til tøj/ ting.
Lille æske med: klipsemaskine, saks, tape, kuglepen, tusch på vandbasis, til når du skal mærke
dine ting.
Prismærkaten skal sættes på, så lige som muligt, ellers har vi ikke mulighed for at scanne den.
Eks. på en hammer, sæt den på langs af skaftet.
Forslag til hvordan du prismærker tøjet:
Lad papiret bag på prismærkaten sidde og klips så mærkaten fast i nakken af tøjet.
Forslag til mærkning af ting:
Sæt prismærkaten på varen og sæt en streg med vores tusch i hver side. Stregen skal gå fra
mærket og ud på varen. Skal være på glas og porcelæn hvor tuschen kan vaskes af.
Gør det evt. i bunden eller bag på tingen.
Se eksempel:
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Håber dette vil hjælpe så prismærkaten ikke falder af eller bliver byttet rundt på.
Der er også mulighed for at få en til to dyrere ting ind i vores aflåste glasskabe.
Hold orden på standen:
Ting må ikke stå på gulvet eller hænge på enden af standene.
Kunder som handler hos os, tænker ikke altid på at det er forskellige private mennesker som lejer
standene. Derfor kan der ske det at en kunde f. eks. tager noget på en stand og når kunden når
hen til din stand, sætter kunden det på din stand og køber i stedet noget af dit.
Der vil vi gerne bede dig om at sætte den ting på plads, kig på hvilken stand det hører til hos og
vær så også obs på om det er det samme varenummer.
Hvis standnummer og varenummer ikke er det samme som står på standen, vil vi gerne du
afleverer det til personalet.
Tænk på at de andre standholdere også hjælper dig med at dine ting kommer på plads.
Der må ikke sælges:
Fødevarer, ulovlige kopivarer, tobak, alkohol, våben, fyrværkeri og pornografiske materialer eller
andet som kan virke anstødeligt på vores kunder.
Vi forbeholder os ret til at fjerne ikke tilladte eller upassende varer fra standen.
Sælg kun brugte ting og sager:
Du må selvfølgelig gerne sælge din nye radio, som du aldrig har taget i brug o.l.
Er du i tvivl, spørg personale.
Udbetaling af dit salg:
Guld & Rod udbetaler dit salg for gældende måned 20 dage inde i næste måned.
Salget fra januar vil blive udbetalt den 20. februar.
Salget fra februar vil blive udbetalt den 20. marts.
Osv.
Varer uden prismærkning, eller varer fra kunder som ikke har stand hos os mere, vil blive sat på
hylderne i vores møbelafdeling.
Kig ind og se om der skulle være nogle af dine ting.
Disse ting opbevares i 3 uger hvorefter de vil blive solgt til velgørenhed eller bortskaffes.
Tømning af stand:
Vis kontrakten og sig at du tømmer din stand. Efter tømning, stopper du ved kassen og personalet
tjekker dine ting.
Mandag til fredag: senest kl. 15.30
Lørdag/søndag: senest kl. 13.00
Tømmer du ikke standen rettidig, tømmer personalet standen mod et gebyr på kr. 100,Tingene opbevares i butikken i 1 uge, herefter tilfalder de Guld og Rods ejendom.
Ansvar:
Guld og rod er ikke ansvarlig for stjålne, tabte eller ødelagte ting.
Vi er ikke erstatningspligtige overfor brand/vandskade. Dette er normalt dækket af lejers egen
indboforsikring.
Guld og rod forbeholder sig ret til at ændre disse betingelser, samt at udarbejde eventuelle tillæg
til disse betingelser.
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