
Laat je kleding die je niet meer
draagt niet langer in je kast liggen,

geef het een tweede leven!

Voor onze tweedehands studio zijn we op zoek naar mooie kleding van uitstekende kwaliteit.
Dames MERK kleding in de maten 34 t/m 44. Geen Primark, H&M etc. en ook geen dames
merken als Gerry Weber. 
Kinder MERK kleding in de maten 104 t/m 164
Naast kleding ook zijn we ook op zoek naar accessoires zoals riemen, hoeden en shawls.
Schoenen neem ik beperkt in. Schoenen mogen echt maar of 2 x zijn gedragen. 
Kleding moet natuurlijk heel, schoon (zonder vlekken) en netjes zijn. Dus geen kleding met
missende knopen, losse draden etc.
Kleding moet passen in het huidige modebeeld. We verkopen geen Vintage kleding. 
Maximale aantal in te brengen is 15 stuks. Dit is inclusief schoenen, exclusief andere
accessoires. 

Wil je je kleding een tweede leven geven? 

Wat een onwijs goed idee! Dit kan heel makkelijk door je ongedragen kleding te verkopen bij
Anne-Marij ,Reloved Fashion Studio. Geen gedoe met Marktplaats, Vinted, pakketjes opsturen
etc.  

Interesse? 
Ga kritisch door je kleding kast en verzamel je kleding die niet meer wordt gedragen en breng het
gewassen gestreken langs. Dit kan tijdens de openingstijden van de Studio.  DO GOOD - FEEL
GOOD. We nemen dames kleding en kinderkleding in. 
Dameskleding van maat 34 t/m 44 en kinderkleding vanaf maat 104. 

Regels voor het aanleveren van kleding.
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

Verder.
Het verkoopbedrag voor de kleding bepaal ik. Voor ieder kledingstuk wordt een passende
verkoopprijs bepaald. Na verkoop ontvang je 40% van de verkoopprijs. Deze opbrengst kunt u in
de winkel besteden of uitbetaald krijgen. Bedragen boven de 20,- worden alleen naar een
bankrekening overgemaakt of via een betaalverzoek betaald. Bedragen onder de 20 euro dien je
zelf te incasseren in de winkel of via een betaalverzoek. De uitbetalingen (boven de 20 euro)
worden een x per kwartaal gedaan.



Waar en wanneer kan je de kleding inleveren? 
Je kan de kleding inbrengen bij Anne-Marij, Reloved Fashion Studio op de Traaij 41 in
Driebergen. Heb ik tijd, dan zoek ik de kleding direct uit. Spontaan langskomen mag altijd, maar
wilt u zeker zijn dat ik voldoende tijd hebben om alles direct uit te zoeken, dan is het handig
een afspraak in te plannen door middel van een mail naar hello@anne-marij.nl. Op zaterdag
kan ik geen nieuw ingebrachte kleding beoordelen. U kunt uw tas dan wel brengen alleen kijk ik
er op een ander moment naar. 

Eind van het seizoen
De kleding blijft ongeveer een seizoen weken in de winkel hangen. Aan het eind van het seizoen
kan de niet verkochte kleding opgehaald worden, tenzij je meehelpt onze goede doelen te
sponsoren. Wij sponsoren diverse mooie lokale projecten. Mocht de kleding aan het eind van
het seizoen na 4 weken nog niet zijn opgehaald, gaat de kleding alsnog naar een goed doel. 

Einde seizoen gaat alle kleding in de uitverkoop waarbij je van tevoren gevraagd wordt of je
hier aan mee wilt doen. 

Inbreng informatie voor klanten
Zodra je kleding hebt ingeleverd ontvang je via de mail een PDF file met de ingebrachte
artikelen. Zo heb je zelf ook een overzicht van de ingeleverde artikelen

Kleine lettertjes  
Wij zijn niet verantwoordelijk voor gestolen, beschadigde of zoekgeraakte items. Wij doen
uiteraard onze uiterste best om uw spullen met zorg te behandelen. 

Tot slot
Na een jaar vervalt uw opgebouwde tegoed. U kunt deze dan niet meer besteden of uitbetaald
krijgen. Dus: items die een jaar geleden zijn verkocht en nog steeds niet zijn uitbetaald, worden
uit het systeem gehaald. De opbrengst hiervan wordt dan 100% van Anne-Marij, RFS.
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