Hyresavtal gällande hyra av försäljningsplats hos Bakfickan i LINKÖPING
Bokning
Försäljningsplatsernas hyra är från 299 kr/vecka, hyran betalas i förskott i samband med bokning.
3% i administrativ avgift tillkommer på försäljningen (3 kr per såld 100kr)
Det går även att hyra extra dagar i anslutning till din veckohyra till en kostnad av 49 kr/dag.
I hyran ingår personal, kassahantering inkl. BABS-kortavgifter, annonsering och marknadsföring.
Din hyrestid förlängs automatiskt med dagshyra 49:-/dag om du inte säger upp din försäljningsplats
senast 2 dagar innan din sista hyresdag. Kostnaden för din fortsatta hyrestid dras antingen av på
ditt båssaldo alternativt betalas i kassan.
Försäljningen
Produkter som säljs ska vara lagliga. Du garanterar att varorna du säljer är hela, kompletta och
fungerar. I annat fall ska det framgå på produkten om tex delar saknas eller om varan är defekt.
Det är inte tillåtet att sälja pornografiskt material, begagnade underkläder och kosmetika,
reklamartiklar, vapen, beg. batterier, piratkopior eller livsmedel.
Om du säljer produkter för ett företag ska F-skattsedel uppvisas.
Prissättning
Hyrestagaren ansvarar själv för prissättning och utplacering av varor på sitt försäljningsställe. Skriv
gärna tydligt och utförligt vad som säljs. I fall du vill ändra pris på en vara; använd alltid NY prislapp.
Inga prislappar på galgarna. Klistra heller inte fast prislappar på kläder då de lätt faller av, använd
tag och snöre. Osäljbara varor (med felaktig eller saknad prislapp) förvaras en månad därefter
tillfaller produkten Bakfickan.
Du ser själv till att hålla ordning på din försäljningsplats. Har du inte själv möjlighet går det även att
köpa till ’iordningställningtjänsten’ av Bakfickan för 99:-/vecka.
Avslut/Utcheckning
När du avslutar din hyresperiod skall båset dammas och torkas ur. Städartiklar finns att låna i
kassan. När du tömmer ditt bås måste du se till att inga andra saker än dina egna följer med dig
hem. Ta inte bort prislapparna förrän du lämnat lokalen. Stickprovskontroller förekommer.
Vid utcheckning utbetalas försäljningssaldot (försäljning med avdrag för ev. obetalda hyror/avgifter)
Service tjänster
Galgar finns att låna hos Bakfickan. Hyrestagaren ska endast använda Bakfickans prislappar. Checka
ut och plocka ut skåp om du själv inte har möjlighet kostar 50:-.
Ansvar
Bakfickan ersätter inte brand eller vattenskadade produkter. Vi ansvarar inte heller för försvunna
eller förstörda produkter.(Butiken är dock kameraövervakad)
Misstänkt stöld anmäls omgående till polis och behandlas som butiksstöld.
Bakfickan tar inte ansvar för att undersöka produktens funktionalitet eller härkomst.
Hyrestagaren bär allt ansvar för sina inkomster.

Jag godkänner Bakfickans hyreskontrakt och har tagit del av villkoren.
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