
Beste ondernemer, 
 
Wij zijn van Kadoshop van de Plank uit Someren en zijn gevestigd aan de Postelstraat 7 in Someren. Recht 
tegenover het Kruidvat, midden in het winkelgebied. Gestart vanaf 1 maart 2015 en zijn open van dinsdag 
tot en met zaterdag.  
 

Vanaf 1 maart 2020 zijn er drie concepten om je producten te 
verkopen: 
 
Concept 1.1: Een kast huren en ook 4 uur in de week meewerken in de winkel.  
Concept 1.2: Een kast huren en niet hoeven te werken.  
 
Concept 2.1: Een eigen rek plaatsen t.b.v. kaarten/boeken/etc. en 4 uur om de week 
meewerken. 
Concept 2.2: Een rij huren in het bestaande kaartenrek t.b.v. kaarten en niet 
meewerken.  
 
Concept 3.1: Een halve kast huren en ook 4 uur om de week meewerken in de winkel.  
Concept 3.2: Een halve kast huren en niet hoeven te werken.  
 
De vermelde huurprijs is excl. btw 21%.  
 
We beginnen met een samenwerkingsovereenkomst van 6 maanden en is daarna per maand opzegbaar. 
 
Alle verkopen worden elke week direct overgemaakt naar de ondernemers. 
Elke dag ontvang je een mail met jouw omzet, zodat je precies weet wat er verkocht is. Verder zijn er 
geen kosten wat betreft kado papier, tasjes, computer/internetkosten etc. 
 
De winkel is 5 dagen per week open. De openingstijden zijn: 
Dinsdag  t/m Vrijdag:  van 09:30 uur tot 17:30 uur 
Zaterdag:    van 09:30 uur tot 17:00 uur 

 
 
  



Algemene voorwaarden: 

De huurder huurt een “winkelkast”. Elke huurder is verantwoordelijk voor zijn eigen “winkelkast”. De 
huurder zorgt zelf dat zijn of haar “winkelkast” er netjes en stofvrij uit ziet. 

De betaling van de huur zal per maand middels overboeking plaatsvinden op rekening  
NL78RABO 0316 9644 84 t.n.v. Kadoshop van de Plank telkens vóór de 1e van de maand. Bij voorkeur via 
automatisch overboeken.  
De verkochte producten worden telkens na elke maand uitbetaald aan de huurder.  

Daarnaast zijn er diverse koopzondagen en extra koopavonden. Waarbij iedere ondernemer 2 keer per 
jaar dient mee te helpen, dit geldt ook bij de huurconcepten zonder meewerken. Je kunt hiervoor ook 
kiezen om weekendhulpen extra in te huren.  

Bij breuk, schade of diefstal van goederen is de huurder zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen 
producten. Men kan geen aanspraak maken op diegene die op dat moment in de winkel staat of de 
verhuurder.  

De cadeaubonnen die ingeleverd worden, worden afgerekend aan de huurder van wie het product 
gekocht is met de cadeaubon. Bij cadeaubonnen die niet helemaal verzilverd worden zal er een nieuwe 
cadeaubon uitgeschreven worden met de restantwaarde. 
De cadeaubonnen kunnen niet voor geld ingewisseld worden. 

De etalage wordt maandelijks gewisseld, zodat er telkens producten van verschillende de huurders in de 
etalage staan. Wij richten deze voor jou in met producten die op dat moment bij elkaar passen, je bent 
wel vrij om een product te wisselen. De etalage staat vanaf ongeveer 16:00u in de zon. Wij zijn niet 
aansprakelijk voor de verkleuring hierdoor. Indien je niet in de etalage wilt staan dien je dit aan te geven. 

De huurder mag tijdens openingstijden te allen tijde binnenlopen, om zijn “winkelkast” te onderhouden. 
Buiten openingstijden is ook mogelijk op afspraak. 

Indien gewenst dient de huurder zelf een inboedelverzekering af te sluiten voor de in de eigendom zijnde 
producten in het gehuurde deel van de winkel en of “winkelkast”.  

Bij eventuele opzegging van de overeenkomst voor een “winkelkast” geldt een opzegtermijn van 1 
maand. Welke voorafgaande aan de nieuwe maand moet worden aangegeven. 

Als huurder doe je je best om te zorgen voor variatie in de winkel maar het kan zijn dat er soms dezelfde 
artikelen liggen. Zorg dat je zelf ook varieert met producten en seizoenen. 

 

We horen het graag mocht je interesse hebben. Voor een vrijblijvende afspraak stuur een mail naar 
info@kadoshopvandeplank.nl   

Christel van Vlerken 
Kadoshop van de Plank 
Postelstraat 7 te Someren         
 


