
 

 

Kleding inbrengen bij Wendyz 
Wat leuk dat je kleding wilt inbrengen bij Wendyz! In dit document lees je meer over de 
inbrengvoorwaarden bij Wendyz. Lees deze zorgvuldig door, zo kunnen we beiden aan een mooie 
samenwerking beginnen. 
 
Wat neemt Wendyz in? 

• Kinderkleding in de maten 62 t/m 164 
• Kinderschoenen 
• Sportkleding 
• Verkleedkleren 
• Zwangerschapskleding 

 
Voor al het bovenstaande geldt dat het schoon, eigentijds, compleet en in goede kwaliteit dient te zijn. 
PS Als jij het zelf niet (meer) zou kopen, dan doen de klanten dat waarschijnlijk ook niet. 
 
Wat neemt Wendyz niet in? 

• Kleding van de Zeeman, Primark en Wibra 
• Kleding met slijtage, pluis of gaten 
• Speelgoed 

 
Hoe verloopt het inbrengen?  

• Kleding inbrengen gaat op afspraak. Een afspraak maak je eenvoudig via de website: 
https://wendyzzwolle.nl/afspraak-plannen/  

• Bij voorkeur lever je de kleding aan in een bigshopper. Maximaal 2 bigshoppers per keer. 
• Kleding die niet in de winkel opgehangen wordt, doneren we aan het goede doel of kan 

binnen twee weken op de verkooplocatie worden opgehaald. Afspraken worden vermeld op 
jouw inbrengkaart. 

 
Hoe verloopt het verkopen? 

• Wendyz bepaalt de verkoopprijs. We hebben een warm hart voor jou en je kleding,  je kunt 
op een eerlijke prijs rekenen. 

• Bij verkoop ontvang je 30% van de verkoopprijs. 
• Jouw kleding hangt ongeveer 8 weken in de winkel. 
• Niet verkochte spullen worden niet geretourneerd, maar doneren we aan het goede doel. 

 
Hoe verloopt het uitbetalen? 

• Jouw saldo vanuit je kleding wordt door mij bijgehouden en is op te vragen in de winkel of via 
mail/telefonisch contact. Uitbetaling vindt plaats via een overschrijving/uitbetaling in de 
winkel/betaling van nieuwe aankopen bij mij in de winkel. Na twee jaar vervalt jouw tegoed. 

• Wanneer jouw kleding bij mij in de winkel hangt, geef je toestemming om mee te doen met 
acties rondom de kleding: kortingsacties, afprijzing aan het einde van het seizoen.  

• De spullen blijven van jou. Ze staan en hangen voor eigen risico in onze winkel. Wendyz is 
niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade. We behandelen jouw kleding met zorg.  

• Ruilen is mogelijk binnen 7 dagen met aangehecht prijskaartje.  
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