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Welkom bij Jouw Marktkraam Ouddorp
Jouw Marktkraam Ouddorp is een winkel vol leuke spullen. Van tweede hands
tot nieuw. Je vindt het allemaal onder 1 dak in bijna 200 winkeltjes.
Heb je een (web)shop en een overschot aan gloednieuwe items? Puilen jouw
kasten uit met spullen die te mooi zijn om zomaar weg te doen, maar die je
eigenlijk niet meer gebruikt? Ben je een creatieve doe-het-zelver met
bijzondere DIY producten? Bij Jouw Marktkraam verkoop je je producten aan
heel Nederland. En de opbrengst, die is voor jou. Hoe het werkt lees je in deze
brochure.
Mocht je nog vragen hebben? Ons team staat klaar om die te beantwoorden.
Veel succes!
Team Jouw Marktkraam Ouddorp

Informatie over de kraamhuur

•

Je huurt 1 of meer kramen, voor een klein bedrag per week. Je kraam is
ongeveer 1 meter breed en afhankelijk van de kraam 60cm of 80cm
diep met een hangrek van ca. 220cm hoog. De kraam is van hout en je
mag er je eigen gezellige kraam van maken. Spijkeren of schroeven in/
aan de kraam is niet toegestaan.

•

Je kunt op elk moment van de dag je kraam inrichten, wijzigen of
opruimen. Je mag ook halverwege de huurtijd meer spullen in je kraam
zetten. Heb je niet alles verkocht, kun je de huurperiode makkelijk
verlengen.

•

Je krijgt stickers met je persoonlijke barcode voor op je producten. Je
mag zelf de prijs van je spullen bepalen. Die zet je op de stickers. Geef
een duidelijke specifieke omschrijving van het product. (dus: niet ‘tas’,
maar groene tas. Voor het verkopen van kleding kun je gebruik maken
van onze kledinghangers.

•

Ook krijg je bij het inrichten van de kraam van ons de eerste 10
beveiligingsstickers en 5 beveiligingstags gratis. De prijs van extra
beveiligingsstickers: 20 voor 1 euro. Beveiligingstags 10 voor 1 euro.

•

Wij verzorgen de verkoop van jouw spullen. Aan het einde van de
huurperiode storten wij de volledige opbrengst op je bankrekening.
Huur je een kraam voor een langere periode, dan maken we in overleg
iedere maand je winst over.

•

Op de Jouw Marktkraamapp kun je ieder moment van de dag je
verkoop volgen.

•

Op de laatste dag van de huurperiode haal je uiterlijk om 16:00 uur je
overgebleven spullen op. Je kunt er ook voor kiezen om de
overgebleven spullen af te staan aan Jouw Marktkraam, deze worden
dan verkocht voor een goed doel.

Onze verkooptips voor een
succesvolle omzet
•

Zorg dat je je spullen scherp prijst.

•

Zorg dat je spullen schoon, netjes, heel en compleet zijn.

•

Kom je kraam tussendoor eens checken. Je kunt het dan aanvullen
met andere spullen of opnieuw stylen.

•

Vertel je verhaal achter de producten; waarom wil je het verkopen,
waarom heb je het zo gemaakt enz.

•

Vertel je vrienden en familie dat je je spullen gaat verkopen en
waar ze het kunnen vinden.

•

Prijs je producten met een verkoop label. Dit geeft meer uitstraling
en netheid aan je producten. De verkooplabels kosten per 20 stuks
1 euro.

•

Een gordijntje, kantje of stofje doet wonderen. Je kraam valt
meteen op!

•

Een overzichtelijke kraam is mooi! Zet je kraam niet vol in, dan
verliezen mensen het overzicht.

•

Verstrek altijd eerlijke informatie naar de koper. Als iets niet volledig
functioneert, vermeldt dit op het product.

•

Download de “Jouw marktkraam” app en hou je eigen omzet bij,
zodat je weet wanneer je weer kan aanvullen.

•

Volg ons op Facebook (fb.com/jouwmarktkraamouddorp) en deel
onze berichten. Zet je artikelen op onze online-etalage.

•

Stel ons gerust je vragen, wij helpen je graag!
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Prijslijst kramen Ouddorp
Nummer

Kraamsoort

week

2 weken

3 wkn

4 wkn

101-148

1 mtr. kraam

25,00

50,00

70,00

90,00

201-234

1 mtr. kraam

25,00

50,00

70,00

90,00

301-339

1,2 mtr kraam laag

30,00

60,00

90,00

108,00

401-428

1 mtr. kraam

25,00

50,00

70,00

90,00

501-524

1,2 mtr kraam hoog

30,00

60,00

90,00

108,00

801-828

1 mtr. kraam

25,00

50,00

70,00

90,00

901-903

Kopkraam 1,9 mtr

75,00

150,00

225,00

270,00

904-922

Kopkraam 1,7 mtr

50,00

100,00

150,00

180,00

923-924

Kopkraam 1,2 mtr

35,00

70,00

105,00

126,00

V71-V85

Vitrineplank

15,00

30,00

45,00

60,00

Units

Verhuur per
kwartaal

Prijs op aanvraag
Bij jaar contract 20% korting

Beeldpresentatie

Wilt u uw bedrijf of webshop extra onder de aandacht brengen in onze winkel?
Lever dan uw gegevens aan voor de beeldpresentatie in de winkel. Elk half uur is er
de mogelijkheid om met tekst, foto’s of video in beeld te komen bij onze klanten. We
zijn 7 uur per dag geopend. Dat betekent dat uw boodschap minimaal 14 keer per
dag wordt getoond x 6 dagen = 84 keer 30 seconden. Desgewenst kunt u er ook voor
kiezen om per keer 15 seconden in beeld te zijn, dan komt uw bedrijf/vereniging of
webshop 168 keer per week langs. De kosten hiervoor zijn 15 euro per week.
Voor onze kraamhuurders hebben wij een speciaal tarief: Bij huur van 1 of meerdere
kramen ontvangt u nl. een combinatiekorting van 10 euro en betaald u uiteindelijk
slechts 5 euro per week! De instelkosten zijn eenmalig 5 euro.
Vraag aan onze medewerkers voor meer informatie.

inzicht in je
eigen verkoop
Een kraam gehuurd en ingericht en weten
wat je omzet is?
Download de Jouw Marktkraam App via de App Store of
Google Playstore en blijf op de hoogte van het aantal
verkochte artikelen en het totaalbedrag wat je tot nu toe
verdiend hebt. Log in met je persoonlijke (bar)code en
gebruik je eigen postcode als wachtwoord om toegang te
krijgen tot je omzet.

Plaats je artikel online!
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