Algemene voorwaarden
Het motto van Dunkie Punkie luidt: ‘Net niet nieuw’.

Kleding
* Dunkie Punkie neemt kleding in op basis van consignatie. Bij
verkoop van een kledingstuk ontvang je 40% van de
opbrengst, deze wordt bijgeschreven op je klantkaart;
* Tijdens openingstijden van de winkel kun je kleding inbrengen. Per klant maximaal 1
bigshopper/doos per seizoen. Na sluitingstijd selecteert Dunkie Punkie de kleding die geschikt is
voor de winkel en bepaalt hiervoor een passende prijs. Niet- geselecteerde kleding kan weer worden
opgehaald of wordt geschonken aan een goed doel;
* Geselecteerde kleding komt zo spoedig mogelijk in de winkel te hangen. Dunkie Punkie behoudt
zich echter het recht om kleding tijdelijk in bewaring te nemen en op een later tijdstip in de winkel te
hangen, bijvoorbeeld als er op dat moment een overschot is aan bepaalde kledingstukken of maten;
* Na inbreng ontvang je per e-mail een overzicht van de geselecteerde kleding en de daarbij
behorende prijzen. Het is Dunkie Punkie toegestaan om de prijzen tussentijds zonder overleg aan te
passen, bijvoorbeeld door het kledingstuk af te prijzen;
* De ingebrachte kleding wordt 6 tot 8 weken aangeboden. Als het na deze termijn niet is verkocht,
wordt het uit de winkel gehaald. Naar eigen keuze wordt de kleding dan aan een goed doel
geschonken of kun je het weer ophalen. Bij de wens om niet-verkochte kleding weer op te halen
ontvang je een e-mail dat de kledingstukken klaar hangen in de winkel en het verzoek deze binnen
twee weken op te halen. Haal je de kleding niet binnen deze termijn op, dan vervalt deze alsnog aan
het goede doel;
* Ingebrachte kleding blijft je eigendom tot het een nieuwe eigenaar heeft gevonden. Hoewel Dunkie
Punkie veiligheidsmaatregelen treft en je kleding uiteraard met de grootste zorg behandeld, hangt de
kleding op eigen risico in de winkel. Dunkie Punkie kan niet verantwoordelijk worden gehouden
voor diefstal, brand- en/of waterschade.
Dunkie Punkie houdt bij de inname van kleding rekening met de seizoenen:
Maart tot en met juni inbreng van zomerkleding
September tot en met december inbreng van winterkleding
Overige items
* Dunkie Punkie neemt naast kleding ook schoenen, speelgoed, spellen, boeken en
babybenodigdheden in op basis van consignatie. Bij verkoop van een dergelijk item ontvang je 40%
van de opbrengst, deze wordt bijgeschreven op je klantkaart;
* Tijdens openingstijden van de winkel kun je spullen inbrengen en deze worden na sluitingstijd
geselecteerd. Dunkie Punkie bepaalt welke artikelen geschikt zijn voor in de winkel en bepaalt
hiervoor een passende prijs. Niet-geselecteerde items kunnen weer worden opgehaald of worden
geschonken aan een goed doel;
* Geselecteerde items staan binnen 48 uur na inbreng in de winkel;
* Na inbreng ontvang je per e-mail een overzicht van de geselecteerde artikelen en de daarbij
behorende prijzen. Het is Dunkie Punkie toegestaan om de prijzen tussentijds zonder overleg aan te
passen, bijvoorbeeld door iets af te prijzen;
* De ingebrachte artikelen worden over het algemeen een aantal maanden aangeboden in de winkel.
Wanneer blijkt dat er geen interesse is voor een bepaald item, wordt het uit de winkel gehaald. Naar
eigen keuze wordt het dan aan een goed doel geschonken of kun je het weer ophalen. Bij de wens
om niet-verkochte spullen weer op te halen ontvang je een e-mail dat de spullen klaar liggen om

opgehaald te worden in de winkel. Daarvoor heb je twee weken de tijd, anders vervallen deze
alsnog aan het goede doel;
* Ingebrachte spullen blijven je eigendom tot het een nieuwe eigenaar heeft gevonden. Hoewel
Dunkie Punkie veiligheidsmaatregelen treft en je spullen uiteraard met de grootste zorg behandeld,
ligt het op eigen risico in de winkel. Dunkie Punkie kan niet verantwoordelijk worden gehouden
voor diefstal, brand- en/of waterschade.
* Wijzigingen in de spelregels kunnen voorkomen en zullen worden verwerkt in de versie op de
website van Dunkie Punkie;
* Elk kwartaal ontvang je een e-mail met daarin een overzicht van je opgebouwde tegoed. Dit tegoed
blijft 18 maanden geldig en kun je laten storten op je bankrekening, op afspraak contant ophalen in
de winkel of verrekenen met gekochte artikelen in de winkel.
Wat kun je inbrengen bij Dunkie Punkie?
Onderstaande artikelen kunnen worden ingebracht als ze voldoen aan het motto Net niet nieuw:
* Baby- en kinderkleding vanaf de kleinste maatjes tot en met maat 152 en zwangerschapskleding in
alle maten. Zorg ervoor dat de kleding schoon, fris en gestreken is. Bekijk elk kledingstuk kritisch
voor je het wilt inbrengen. Zou je dit kledingstuk zelf kopen als het zo aangeboden wordt? Zo ja, dan
neemt Dunkie Punkie het waarschijnlijk graag in. Zo nee, probeer dan nog iets te verbeteren door het
item bijvoorbeeld te repareren, te wassen of te strijken. Mocht het niet verbeteren, breng het dan niet
in;
* Baby- en kinderschoenen (fris en met schone zolen);
* Kinderspeelgoed (elektrisch speelgoed voorzien van werkende batterijen), spellen, boeken en in
beperkte mate (in overleg) babybenodigdheden, zoals een badje, autostoeltje, kinderwagen, etc.
Wat kun je niet inbrengen?
* Kleding die is verkleurd, verwassen of gepild en kleding met vlekken, nare luchtjes, dierenharen,
gaatjes, slijtageplekken, kapotte rits of ontbrekende dingen zoals knopen, riempjes of pailletten;
* Kleding waarvan de labeltjes verwassen zijn of er uitgeknipt of waar namen op staan geschreven;
* Ondergoed (zwangerschapsondergoed, voedingsbh’s, rompers, onderbroeken, luierbroekjes en
onderhemden);
* Maillots en leggings;
* Sokken;
* Zwemkleding;
* Badjassen;
* Nachtkleding;
* Beddengoed, zoals slaapzakken, lakentjes en dekentjes;
* Knuffels en ander speelgoed van stof;
* Boeken waarin is geschreven (ook als het enkel een naam voorin is);
* Hydrofiele luiers, slabbetjes en spuugdoekjes.
Ruilen
Mocht je je na aankoop van een kledingstuk onverhoopt toch bedenken, dan mag je dit, voorzien van
de kassabon en het kaartje nog aan de kleding bevestigd, binnen twee (openings)dagen terugbrengen.
Overige items kunnen niet teruggebracht worden.

