Algemene Voorwaarden
Artist verkoop via EpicPlay
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Artikelen die jij zelf hebt gemaakt met jouw art kan worden verkocht via de
webshop van EpicPlay. Dit kan zijn (maar niet gelimiteerd tot): A5, A4 en A3
Prints, Buttons, Charms en Stickers. Als je niet zeker bent of jouw product kan
verkocht worden via EpicPlay vraag het ons.
Je mag ongelimiteerd producten plaatsen bij EpicPlay mits ze aan de andere
voorwaarden voldoen.
Producten die je via EpicPlay wilt verkopen moeten bij onze winkel in opslag
liggen. Dit betekent dat je EpicPlay een hoeveelheid (minimaal 1 stuk per
product) zal moeten sturen. Het is aan jouzelf hoeveel en wat je EpicPlay levert.
Dit doen wij om 2 redenen.
1. Producten dienen op tijd geleverd te worden aan de klant volgens onze
eigen policy en daarom is de verantwoording van leveren bij EpicPlay
2. Als een klant meerdere producten van andere artist of onze eigen winkel
koopt hoeft de klant niet meerdere malen verzendkosten betalen, omdat
alles op één plek opgeslagen ligt.
Jij blijft zelf altijd de eigenaar van jouw producten en mag op elk moment
besluiten deze van de webshop af te halen en de producten weer allemaal in
eigen ontvangst te nemen via verzending of zelf ophalen.
Verzendkosten om de spullen naar EpicPlay toe te sturen zijn voor eigen
rekening. Verzendkosten om spullen terug te sturen naar jou zijn voor onze
rekening mits dat het gaat om een beëindiging van de overeenkomst.
Er zijn 2 keuzes hoe je wilt dat de vergoeding loopt aan EpicPlay
1. Je kan maandelijks €10 betalen voor al het gebruik van alle verkochte
artikelen pak je zelf 100% de winst. Bij deze optie krijg je rewards (lees
verder in de voorwaarden om meer te weten te komen).
2. Je betaalt per product dat je verkoopt. In dit geval neemt EpicPlay 50% en
jijzelf 50% van de winst per product en worden er geen maandelijkse kosten
betaald.
Per verkocht product worden €0,25 transactiekosten berekend. Dit wordt
ingehouden op je maandelijkse uitbetaling.
Verzendkosten naar de klant toe zijn voor eigen rekening en zal worden
ingehouden op je maandelijkse uitbetaling. Als er meerdere producten zijn
besteld, tegelijk van andere makers of van EpicPlay zelf, zullen de verzendkosten
eerlijk gedeeld worden, zodat je minder hoeft te betalen.
Aan het einde van elke maand krijg je te horen hoeveel er is verkocht en hoeveel
je hebt verdiend. Hiervan maak je een factuur naar EpicPlay en wij betalen je het
bedrag dan uit via een bankoverschrijving.
Eventuele schadekosten tijdens transport naar een klant en/of tijdens de opslag
van je producten bij de winkel zijn voor EpicPlay
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Je zal via EpicPlay gratis promotie krijgen op elke productpagina van jouw
producten met links naar o.a. je website, Facebook, Instagram en andere social
media indien gewenst. Je geeft zelf aan welke links je wilt hebben op jouw
product pagina’s.
Je dient zelf duidelijke foto’s aan te leveren bij EpicPlay die worden gebruikt bij
jouw producten.
Je zal zelf de titels en productomschrijving moeten meegeven. De
productomschrijving mag je zelf bepalen of die kort of lang is.
De verkoop van 18+ content is niet toegestaan.
Er zal ook vermeld worden bij je producten dat de artiest open staat voor
commissies en hoe er contact met jou opgenomen kan worden, (indien de artiest
dit wenst). Je zal hiervoor zelf de tekst moeten aanleveren.
De prijzen van de producten moeten duidelijk zijn voor EpicPlay om op de
website geplaats te worden.
Rewards kunnen verdiend worden als je voor vergoeding optie 1 hebt gekozen
en €10 per maand betaalt aan EpicPlay. Hiervoor krijg je het volgende:
Na 3 maanden: Een persoonlijke kortingscode van 5% op alle producten van
EpicPlay (deze code mag alleen jij gebruiken en is geldig zolang je contract bij
ons loopt)
Na 6 maanden: Een persoonlijke kortingscode van 10% op alle producten van
EpicPlay (deze code mag alleen jij gebruiken en is geldig zolang je contract bij
ons loopt)
Na 12 maanden: Een waardebon van €50 om te besteden bij de webwinkel van
EpicPlay.
Deze overeenkomst is altijd opzegbaar voor beide partijen en producten zullen
binnen 2 weken na beëindiging weer worden teruggestuurd naar de maker.
Eventuele betalingen die dan nog open staan worden aan het einde van de
maand betaald.
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