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Algemene voorwaarden verkoop producten in consignatie door ZHON,
gevestigd op Prinses Beatrixlaan 124 in Best.
Deze algemene voorwaarden horen bij een consignatie-overeenkomst die door de inbrenger en
ZHON worden ingevuld en ondertekend. In die overeenkomst worden onder meer de te verkopen
producten, de consignatietermijn, verkoopprijs, eventuele kortingen en de vergoeding voor de
bemiddeling door ZHON vastgelegd, alsmede een uniek productnummer per product.
Begrippen
• Met inbrenger wordt iemand bedoeld die via ZHON een product ter verkoop aanbiedt.
• Verkoopcommissie: vergoeding die de inbrenger is verschuldigd aan ZHON als het product
via ZHON wordt verkocht. In de consignatieovereenkomst staat vermeld welk percentage van
de opbrengst als verkoopcommissie wordt berekend.
• Presentatievergoeding: vaste vergoeding per kalendermaand die inbrenger is verschuldigd
aan ZHON voor het ter verkoop aanbieden van het product. De hoogte van dit bedrag staat
vermeld in de consignatieovereenkomst.
• Verkoopprijs: de prijs waarvoor het product door ZHON wordt aangeboden. De verkoopprijs
en eventuele kortingen daarop worden door de inbrenger bepaald.
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Eigendom en authenticiteit
De inbrenger verklaart wettelijk eigenaar te zijn van het in de consignatieovereenkomst
beschreven product en staat in voor de authenticiteit (echtheid) van het product. ZHON zal
deze gegevens naar eigen vermogen controleren maar de inbrenger blijft aansprakelijk voor
de juistheid van de door hem/haar aangeleverde gegevens. Mocht er na verkoop twijfel rijzen
over eigendom of authenticiteit van het product, dan dient dat door de koper en inbrenger
onderling te worden afgehandeld.
De inbrenger blijft eigenaar van het product totdat het door ZHON is verkocht óf als het
product niet binnen een bepaalde periode na de maximale consignatietermijn wordt
opgehaald door de inbrenger (zie consignatietermijn).
De inbrenger is verantwoordelijk voor de juiste vermelding in de consignatieovereenkomst van
zijn/haar gegevens en de informatie over het te verkopen product. Legitimatie verplicht.

Consignatietermijn en presentatievergoeding
• ZHON neemt het in de consignatieovereenkomst beschreven product ter verkoop in beheer
voor een periode van maximaal 6 kalendermaanden vanaf datum overeenkomst.
e
• De maand van inbreng wordt als eerste maand beschouwd als het product vóór de 16 is
ingebracht. Voor deze maand is ook de volledige maandelijkse presentatievergoeding
verschuldigd.
• Inbrenger kan het product tussentijds terughalen. Daarvoor dient minimaal één week tevoren
een afspraak te worden gemaakt met ZHON. Voor de maand waarin het product (tussentijds)
wordt opgehaald is de volledige maandelijkse presentatievergoeding verschuldigd.
• Voor de maand waarin het product wordt verkocht, wordt geen presentatievergoeding
berekend met dien verstande dat inbrengers zijn altijd minimaal één maand
presentatievergoeding betalen.
• Voor maanden waarin ZHON meer dan twee of meer kalenderweken gesloten is wordt geen
presentatie-vergoeding berekend.
• Tijdens de consignatie-periode heeft ZHON het exclusieve verkooprecht op het product.
• Als het product na de maximale consignatieperiode van 6 maanden niet is verkocht, haalt
inbrenger het product binnen twee weken na de uiterste termijn weer op. Eventueel
openstaande facturen dienen dan vooraf of bij het ophalen te worden voldaan.
• Is het product 3 maanden na de maximale consignatieperiode en na herhaalde schriftelijke
herinneringen van ZHON nog niet opgehaald, dan wordt de consignatieovereenkomst
automatisch beëindigd. ZHON wordt op dat moment eigenaar van het product zonder
daarvoor een vergoeding schuldig te zijn aan de inbrenger.

Bedankt voor uw vertrouwen in ZHON!

Algemene Voorwaarden
in Consignatie verkoop

Versie 2015.01

Verkooprijs, verkoopcommissie
• ZHON treedt op als bemiddelaar/tussenpersoon bij de verkoop van het
product van inbrenger aan de koper, en zal ook namens de inbrenger de verkoopprijs innen
bij de koper.
• De inbrenger bepaalt de verkoopprijs (incl BTW), tevens winkelprijs. In de consignatieovereenkomst kunnen kortingsmogelijkheden worden afgesproken.
• Als het product via ZHON wordt verkocht, ontvangt de inbrenger het in de
consignatieovereenkomst afgesproken percentage van de gerealiseerde opbrengst incl. BTW
• De inbrengers is zelf verantwoordelijk voor afdracht van eventuele belastingen over zijn/haar
deel van de opbrengst bij verkoop.
Facturering
• ZHON stuurt inbrengers elke drie maanden een factuur – per post of e-mail - voor de
verschuldigde presentatiebijdragen. Indien het product in die periode is verkocht, worden
daarbij ook de opbrengst en verkoopcommissie verrekend. Indien de opbrengst uit verkoop
• € 500,- of meer is, vindt facturering binnen 1 maand na verkoop plaats.
• Bij verkoop wordt het overeengekomen percentage van de opbrengst door ZHON
overgemaakt op het bankrekeningnummer dat door de inbrenger in de consignatieovereenkomst is vermeld, na aftrek van de verschuldigde presentatiebijdragen.
• De betaaltermijn voor zowel inbrenger als ZHON is 8 dagen na factuurdatum.
Schade en aansprakelijkheid
• Eventuele bestaande schade bij inbreng wordt vastgelegd in de consignatieovereenkomst.
• ZHON is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan het product vóór het afsluiten van de
consignatieovereenkomst en na beëindiging daarvan.
• Inbrenger zorgt zelf voor geschikte verpakking en vervoer van de producten bij inbreng en
ophalen.
• ZHON zal preventieve maatregelen nemen om schade aan ingebrachte producten of diefstal
daarvan te voorkomen (inspanningsverplichting).
• In geval van schade of diefstal geldt het volgende: Als de verzekering van inbrenger geen of
onvoldoende dekking biedt voor schade en/of diefstal buitenshuis, zal ZHON in voorkomende
gevallen een beroep doen op de verzekering van de veroorzaker van de schade of de eigen
voorraad- en aansprakelijkheidsverzekering van ZHON.
• De schadevergoeding van ZHON aan de inbrenger zal nooit hoger zijn dan het bedrag dat de
verzekeraar aan ZHON uitkeert. Dat bedrag zal in veel gevallen gebaseerd zijn op een door
de verzekeraar bepaalde dagwaarde. Deze kan aanzienlijk lager zijn dan de winkelprijs.
• ZHON is niet aansprakelijk voor eventuele schade door verborgen gebreken of
constructiefouten in het ingebrachte product.
Beëindiging overeenkomst
• De consignatieovereenkomst eindigt automatisch bij verkoop van het product en na de
maximale consignatieperiode van 6 maanden. Eventueel openstaande facturen blijven
verschuldigd.
• De consignatieovereenkomst eindigt ook automatisch als inbrenger het product vóór afloop
van de maximale termijn ophaalt. Openstaande vergoedingen blijven verschuldigd.
• Indien ZHON als bedrijf ophoudt te bestaan worden de consignatieovereenkomsten per direct
ontbonden met teruggave van de producten aan inbrengers.
• Indien ZHON door omstandigheden langer dan vier weken aansluitend de afgesproken
diensten niet kan leveren, wordt in overleg met inbrenger besloten het contract tussentijds
ontbonden of wordt een compensatieregeling afgesproken.

Bedankt voor uw vertrouwen in ZHON!

