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komen overeen dat Het Snuisterhuis artikelen bestaande uit kleding, accessoires,
interieurdecoratie, meubels, verlichting en of boeken die toebehoren aan de verlener in consignatie
neemt met als doel beheer en verkoop onder de volgende voorwaarden:
Artikel 1. Consignatie
1. Het Snuisterhuis neemt vanaf de datum van ondertekening van de overeenkomst zijn artikelen
zoals genoemd in artikel 2 benoemd op de bijgevoegde consignatielijst in beheer voor 3
maanden volgens artikel 1134 BW, opzegbaar volgens punt 8. Deze overeenkomst wordt
geacht van rechtswege te zijn ontbonden, zonder nadere tussenkomst van de rechter, indien
Het Snuisterhuis in staat van faillissement wordt verklaard of in gebreke wordt gesteld. Vanaf
het moment dat deze overeenkomst wordt ontbonden, is de verlener gerechtigd zijn niet
verkochte artikelen terug te halen.
Artikel 2. Artikelen
1. De artikelen ter consignatie worden door Het Snuisterhuis benoemd, beschreven, geprijsd en
gedateerd in bijgevoegde consignatielijst en krijgen bij inbreng in de winkel een label met prijs
en artikelnummer.
2. Indien de verlener op verschillende tijdstippen meerdere artikelen binnenbrengt worden deze
toegevoegd op een nieuwe gedateerde consignatielijst. Deze nieuwe consignatielijst wordt
aangehecht aan deze bestaande overeenkomst. Hierdoor wordt deze overeenkomst
automatisch verlengd naar datum op de toegevoegde consignatielijst.
3. De artikelen blijven eigendom van de verlener tenzij en totdat deze door de Het Snuisterhuis
aan derden zijn verkocht.
4. De verlener verklaart door ondertekening van deze overeenkomst dat de in consignatie geven
artikelen zijn / haar exclusieve eigendom zijn / is, en niet bezwaard met enig ander recht.
5. De verlener garandeert de kwaliteit van de ingebrachte artikelen en verbind zich ertoe om
zichtbare en niet-zichtbare gebreken te melden bij inbreng.
6. Het Snuisterhuis kan ten allen tijde aangeboden artikelen weigeren op basis van kwaliteit, stijl
en/of overaanbod.
7. De verlener verbindt zich ertoe om tijdens de consignatieperiode het exclusieve verkooprecht
van de in consignatie gegeven artikelen aan Het Snuisterhuis te verlenen.
8. Goederen moeten in verkoopbare staat worden aangeboden. Wanneer goederen door Het
Snuisterhuis niet voldoende proper worden bevonden worden ze geweigerd of op kosten van
de verlener proper gemaakt. Zo worden ook de kosten van behandeling van meubels en
andere houten spullen tegen houtworm, schimmel, ... die noodzakelijk zijn om de goederen
van anderen te vrijwaren worden doorgerekend.

9. De verlener mag maximaal om de 4 weken een nieuwe lading/consignatielijst aanbieden. Per
keer mogen er minstens 10 en maximum 20 stuks binnen gebracht worden. Indien we geen 10
stuks kunnen weerhouden word de lijst niet weerhouden en mag de verlener alles weer komen
ophalen.
Artikel 3. Verkoop
1. Het Snuisterhuis heeft de bevoegdheid om de artikelen voor eigen rekening ten behoeve van
verkoop te exposeren, waarbij de Het Snuisterhuis de vrijheid heeft deze naar eigen inzicht in
te richten.
2. Het Snuisterhuis heeft de machtiging om te bemiddelen bij verkoop van de in consignatie
gegeven goederen. Deze machtiging houdt tevens in dat Het Snuisterhuis namens de verlener
in rechte mag optreden tegenover kopers die in gebreke blijven of derden die op andere
gronden jegens de verlener aansprakelijk zijn, indien deze aansprakelijkheid onlosmakelijk
verbonden is met het onderhavige consignatiecontract.
3. De verlener kan ten alle tijden informeren over de stand van verkoop van zijn / haar in
consignatie gegeven goederen.
Artikel 5. Vervoer inbreng artikelen
1. Verleners die op afstand wonen kunnen hun artikelen versturen op voorwaarde dat er bij
iedere zending een kopij van de op voorhand goedgekeurde consignatielijst met hun zichtbare
en niet zichtbare gebreken is toegevoegd.
2. Voor het versturen van de in consignatie te brengen artikelen dient er een ondertekend
contract + ingevulde consignatielijst ter aanvaarding via mail of per post naar Het snuisterhuis
verstuurd te worden.
3. Na ontvangst van de artikelen zal Het Snuisterhuis een controle uitvoeren waarbij Het
Snuisterhuis zich het recht behoud om bij het niet vermelden van gebreken, of als de artikelen
niet overeenkomstig zijn in realiteit met bijgevoegde consignatielijst: het betrefende artikel te
weigeren met aanpassing van de bestaande consignatielijst via mail. Geweigerde artikelen
kunnen terug opgehaald worden of verzonden ten rekening van de inbrenger.
4. Bij aanvang en na afoop van dit consignatie contract met verkooprecht draagt de verlener de
kosten van het transport en de verantwoordelijkheid van de verpakking en transport.
Eventuele beschadigingen veroorzaakt door het transport vallen ten laste van de verlener
waarbij een eventuele transportverzekering wordt aangeraden. Het Snuisterhuis draagt er
zorg voor dat de niet verkochte producten op nader overeengekomen datum opgehaald of
ten koste van de verlener verstuurd kunnen worden.
Artikel 6. Provisie vergoeding
1. Het Snuisterhuis bepaalt de prijs op discretionaire wijze.
2. Van ieder artikel dat op basis van deze overeenkomst door Het Snuisterhuis wordt verkocht,
zal Het Snuisterhuis van de door haar bepaalde verkoopprijs, verminderd met 21% voor taxen,
50% aan de verlener uitbetalen.
3. Uitbetaling zal geschieden ten laatste 15 dagen nadat de verlener zijn niet verkochte artikelen
is komen terug ophalen of dat deze verstuurd zijn, zie artikel 5, door middel van overschrijving
op de bankrekening van de verlener.
4. Een afrekening in de vorm van een consignatienota, die de details bevat van de verkochte
goederen, zal aan het einde van de consignatie overeenkomst ter beschikking worden gesteld
aan de verlener, zie artikel 8.3.
Artikel 7. Promotie en publiciteit
1. Enkel Het Snuisterhuis is tijdens de consignatieperiode vrij om promotie en publiciteit te
voeren ten goede van de verkoopbevordering van de artikelen en draagt hiervan de volledige
kosten.
2. Het Snuisterhuis is bevoegd tot het afprijzen tot -50% van artikelen in de solden periode en/of
tijdens speciale acties of aanbiedingen zoals, maar niet gelimiteerd tot, een einde
consignatieperiode korting gedurende de laatste 2 weken van de consignatieperiode.

3. Enkel Het Snuisterhuis is gemachtigd door de verlener om tijdens de consignatieperiode foto's
van de artikelen te maken en deze te verspreiden op verschillend on-line verkooppunten en
multi-media kanalen.
Artikel 8. Periode
1. Beide partijen kunnen deze overeenkomst vroegtijdig beëindigen met wederzijds akkoord
door middel van schriftelijke opzegging of per email, met inachtneming van een opzegtermijn
van 21 dagen. Artikelen die nog in consignatie staan worden na deze opzegtermijn van 21
dagen niet meer te koop aangeboden. Indien de klant het contract vroegtijdig wenst te
beëindigen word er een administratieve kost gerekend van 25€.
2. Op het einde van de consignatieperiode dient de verlener Het Snuisterhuis schriftelijk te
contacteren voor verdere afspraken te plannen voor ophaling van de niet verkochte artikelen.
Het Snuisterhuis zal de goederen maximum 15 dagen in bewaring houden voor ophaling,
indien de verlener verzuimt na 30 dagen afspraken te maken voor ophaling wordt hij
verondersteld te verzaken aan het eigendomsrecht ten voordele van Het Snuisterhuis.
3. Van zodra de niet verkochte artikelen verzameld zijn en de consignatienota, zie artikel 6.4,
opgemaakt is zal Het Snuisterhuis de verlener contacteren om deze binnen de 15 dagen te
komen ophalen. Indien de verlener verzuimt deze binnen de periode van 15 dagen te komen
ophalen wordt hij verondersteld te verzaken aan het eigendomsrecht te voordele van Het
Snuisterhuis.
4. Het Snuisterhuis kan in schriftelijke samenspraak met de verlener de afgesproken einddatum
verlengen door middel van een nieuwe consignatie lijst bij deze overeenkomst te voegen , zie
artikel 2.2
Artikel 9. Verzekering
1. Zodra de artikelen bij Het Snuisterhuis geleverd zijn, zijn ze verzekerd tegen brand.
2. Artikelen die door toedoen van Het Snuisterhuis onherstelbare schade hebben opgelopen
zullen vergoed worden alsof verkocht zijnde.
3. Het Snuisterhuis. Kan niet aansprakelijk gesteld worden tegen diefstal .
4. Het Snuisterhuis is niet aansprakelijk indien de goederen niet verkocht worden binnen de
consignatieperiode.
*Voor alle betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Leuven bevoegd
De overeenkomst werd opgemaakt te Averbode op …............................. in 2 exemplaren
waarbij alle partijen verklaren een origineel ondertekend exemplaar te hebben ontvangen
Handtekening verlener

Handtekening Het Snuisterhuis

