Jouw producten op een eigen plank?
Wij bieden jou de volgende mogelijkheden.

Wie is So My Vintage?
So My Vintage is een winkel en online webshop waar je terecht kunt voor vintage.
Duurzaamheid staat hier centraal. Mensen geven hun tweedehands kleding een nieuw leven door
het in te brengen bij ons in de winkel. Wij hangen de kleding in en verkopen dit online of in onze
fysieke winkel. Op de website kun je lezen welke voorwaarden hierop van toepassing zijn.
Nu zijn wij geen stoffige kringloop, maar juist een chillspot waar je lekker kunt snuffelen tussen
“oude” maar ook nieuwe producten. Regelmatig kopen wij nieuwe kleding op en dit hangt ook in
de store.
Daarnaast zijn er meerdere ondernemers te vinden bij So My Vintage. Zo hebben wij een eigen So
My Bridal corner i.s.m. Your Day By Dana voor o.a. bruidsjurken. Ook zijn er diverse ondernemers
die een eigen plank hebben om hun hand-made producten te tentoonstellen.
Shop-in-shop plankverhuur
Een plank is 200 x 60 cm en wordt kaal verhuurd. Momenteel hebben wij een speciale try-out prijs
waar je voor € 25,- excl. BTW (minimaal 6 maanden) jouw hand gemaakte producten op mag
uitstallen.
Je bent zelf verantwoordelijk voor het uitzetten, prijzen, een juiste voorraad en de
promotiematerialen (ook online). Natuurlijk nemen wij je mee in de naamsbekendheid van So My
Vintage die enorm aan het groeien is.
Zelf hoef je niet fysiek in de winkel te staan, wij verkopen jouw producten en aan het einde van de
maand ontvang je een overzicht met de verkochten artikelen en kun je een factuur sturen naar ons.
Momenteel zijn we enkel op zaterdag open, echter verwachten wij op zeer korte termijn ook de
woensdag open te gaan.
Alle plankverhuurders mogen tevens 1x per half jaar kosteloos (in overleg) de ruimte van So My
Vintage gebruiken voor het geven van een workshop om hand-made products te maken.
Wil jij een plank huren? Neem dan contact op via info@somyvintage.nl
Wij nemen dan spoedig contact met je op.

