
TOF Diemen 

Onze Touch of Fashion biedt u een ruime keuze aan tweedehands merkkleding 

 

TOF Diemen is een trendy tweedehands (merk)kleding winkel voor dames. Daarnaast 

hebben wij een ruime keuze aan schoenen, tassen, sieraden etc. 

Heb je misschien nog toffe kledingstukken die je niet of minder gebruikt of waar je 

gewoon van af wilt, dan verkopen wij deze graag voor jou op een 50/50 basis.  

Om u een optimale service te kunnen verlenen, vinden wij het belangrijk dat over de 

door u ingebrachte artikelen en de verkoop hiervan door ons, vooraf goede en duidelijke 

regels zijn afgesproken. In bepaalde omstandigheden kan het nodig zijn deze regels 

enigszins aan te passen. 

 

Aan de verkoop van jouw artikelen hangen bij ons de volgende voorwaarden: 

 Via TOF Diemen kunt u uw artikelen door ons laten verkopen. Na verkoop 

ontvangt u de helft van de opbrengst (50/50 basis). 

 Bij uw eerste inbreng van minimaal 5 stuks krijgt u van ons een klantnummer, 

deze dient u goed te bewaren. Dit klantnummer heeft u nodig bij het ophalen van 

uw opbrengst en/of de niet verkochte artikelen. 

 U kunt van woensdag t/m vrijdag 10.00-17.30 en op zaterdag van 10.00-17.00 uur 

zonder afspraak artikelen inbrengen.  

 Wij richten ons op de populaire en wat duurdere merken. Om die reden wordt er 

geen kleding ingenomen van de goedkopere winkel ketens zoals C&A,PRI MARK, 

HEMA. 

 De artikelen worden streng geselecteerd. Natuurlijk moeten deze gaaf en, in 

geval van kleding, schoongewassen zijn. 

 Kleding die u wilt inbrengen is seizoensgebonden. Twijfelt u over wanneer u 

bepaalde kledingstukken kunt inbrengen neem dan gerust contact met ons op. 

 Wij bepalen, eventueel in overleg met u, de prijs per artikel. Wij behouden ons 

het recht voor om verkoopprijzen te verhogen c.q. te verlagen (bijvoorbeeld 

gedurende de uitverkoop). 

 Wij maken geen lijst van de ingebrachte artikelen maar registreren deze zo goed 

mogelijk als uw eigendom. 

 



 Kleding wordt door ons ongeveer 6 tot 12 weken ter verkoop aangeboden. Voor 

overige artikelen hanteren wij, mede afhankelijk van de exclusiviteit een langere 

periode. Twee weken voor het verstrijken van deze periode sturen wij u een 

herinnering per email. 

 Bij inbreng geeft u aan of de binnen deze periode niet verkochte artikelen weer 

door u worden opgehaald of dat deze door ons gedoneerd kunnen worden aan een 

goed doel. U heeft hiervoor tot maximaal 2 weken na het verstrijken van deze 

periode. Hierna zullen deze artikelen door ons automatisch aan een goed doel 

worden weggegeven. 

 Het voor u opgebouwde saldo kan door ons contant uitbetaald worden of bij een 

bedrag meer dan 20 euro bedraagt, per bank overgemaakt worden. Indien 

contante uitbetaling uw voorkeur heeft, raden wij u aan om vooraf even contact 

met ons op te nemen zodat wij ervoor kunnen zorgen dat het geld ook 

daadwerkelijk voor u klaar ligt. 

 TOF Diemen behoudt zich het recht voor om artikelen, die om wat voor reden 

dan ook niet geschikt zijn, uit de voorraad te halen.  

 TOF Diemen is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van 

ingebrachte artikelen. 

 

Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, dan 

kunt u natuurlijk altijd mailen naar tofdiemen@gmail.com. 

Telefonisch zijn wij bereikbaar onder 

 020-3314212 

of bezoek ons op www.tofdiemen.nl 

 

 

Volg ons op facebook, voor meer informatie. 
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