Je

Verkoopzaal
Niet op openbare weg gooien.

.be

LEUVEN
Kolonel Begaultlaan, 9
Ecoshop biedt je verkoopruimte ook in Leuven
om je ongebruikte spullen te verkopen. Verdien extra
geld en creëer extra (adem)ruimte !
E314
Aarschot

de

ns

ch
e

Vaar tkom

Centrum

ids

K.Begaultlaan

Lü

Tel. 016 23 64 14

leuven@ecoshop.be
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Maandag tot donderdag
13u30 tot 18u30
Vrijdag 9u30 tot 18u30
Zaterdag 9u tot 18u
el

Vind alles op www.ecoshop.be
Hoe werkt het? Super eenvoudig! Vind alle
informatie aan de achterkant van deze brochure.

Je verkoopzaal
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Handleiding
Breng binnen

● Je kan van alles binnenbrengen uitgezonderd textiel.
● Zorg ervoor dat alles schoon en in goede staat is.
● Vervoer nodig? Of een schatting?Wij kunnen je helpen.
● De eerste keer dat je binnenbrengt, krijg je een
lidkaart. Deze kaart kost €7 en is 1 jaar geldig.
Je betaalt niets anders.
Met je lidkaart kan je gratis binnenbrengen, wanneer je wil en in
alle verkoopzalen van het hele Ecoshop-netwerk.
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Wij verkopen
● Je bepaalt zelf hoeveel je wilt krijgen.
● Je Ecoshop deskundige helpt je wanneer je niet zeker bent over de
waarde van je goederen.
● Wij verkopen je goederen met een toegevoegde commissie*
betaald door de aankoper.
*Automatisch berekend volgens de waarde van de goederen.

Om je kans op verkoop te vergroten,
wordt de prijs van de goederen automatisch
verminderd met 30% de 3de maand, en nog
30% de 4de maand.
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Wil je nog sneller verkopen?
Je Ecoshop deskundige kan
je goederen op ecoshop.be
plaatsen. ‘T is gratis!

Jij verdient
● Je geld wordt automatisch gestort op je rekening.
● Elke maand ligt er in je Ecoshop winkel een overzicht van je verkoop.

Informatie,schatting of vervoer nodig?
Contacteer Ecoshop Leuven

016 23 64 14

leuven@ecoshop.be

www.ecoshop.be

Word fan en krijg nieuws over
Ecoshop en de rommelmarkten in
België.
Klantendienst : 051/21 15 31

