
Consigneer met ons
Gun uw ‘preloved’ modestukken een tweede kans

en breng ze naar Couture Recycle.

Inbreng en verkoop geschiedt volgens de volgende voorwaarden: 
 
 
 

Inbreng en verkoop van dames designer items zoals kleding, schoenen, tassen en overige
accessoires geschiedt op basis van consignatie.

 
 
 

 Over het algemeen alleen merkkleding (bij voorkeur high end designer merken).
 
 
 

In te brengen kleding dient schoon (gewassen of gestoomd), gestreken (of vrijwel
kreukvrij) te zijn, up-to- date en/ of on-trend te zijn en seizoensgebonden. Kleding met

vlekken, vale plekken, scheuren, waarvan er knopen missen of de rits kapot is, nemen
wij niet aan.

 
 
 

Couture Recycle hanteert een algemene richtlijn voor het inbrengen van uw kleding en
mode items:

- lente &amp; zomer collectie: inbreng van januari t/m juli
- herfst &amp; winter collectie: inbreng augustus t/m december

 
 
 

Na selectie van de kleding ontvangt u ter bevestiging een e-mail met een overzicht van
de ingenomen stukken, de bijbehorende verkoopprijzen en de inbrengperiode.

 
 
 

Niet ingenomen kleding mag u binnen een week na ontvangst van bovengenoemde 
e-mail komen ophalen of schenken aan een door ons gekozen goed doel.

 

Voorwaarden



Uw ingebrachte items worden voor een periode van 2 maanden in de winkel aangeboden.
 
 
 

Couture Recycle behoudt zich het recht voor zelfstandig de verkoopprijs te bepalen of
tussentijds te wijzigen. Wij onderzoeken en prijzen items op basis van actuele

verkoopwaarde.
 
 
 

Bij verkoop is 60% van de verkoopprijs voor u en 40% voor Couture Recycle.
 
 
 

Uitbetaling kan op elk moment. Gelieve minimaal 1 dag vooraf te bellen of te mailen
zodat u ervan verzekerd bent dat u het correcte bedrag ontvangt.

 
 
 

Tegoeden blijven 1 jaar geldig, te rekenen vanaf de datum van inname. Na 1 jaar vervalt
het tegoed.

 
 
 

Na afloop van de verkoopperiode dient u de niet verkochte kleding binnen twee weken
weer op te halen. Indien u na het verstrijken van deze twee weken de niet verkochte
kleding niet hebt opgehaald, wordt deze geschonken aan een goed doel. Om onnodig

wachten te voorkomen, graag minimaal 1 dag vooraf te bellen of te mailen voordat u de
niet verkochte kleding komt ophalen.

 
 
 

Inbreng geschiedt op eigen risico. In geval van diefstal, vermissing, brand en/of
beschadiging kunnen wij u helaas niets vergoeden.

 
 

Couture Recycle
Rijksstraatweg 370
2242 AD Wassenaar

Tel : 070
0704061337
info@couturerecycle.nl


