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SHOP in SHOP ALMELO

Woonboulevard 28 | 7606 JA  Almelo
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VERGADER

TOTAAL VLOEROPPERVLAK 3300 M²
de groene pijlen geven de routing aan!

SHOP IN SHOP XL STORE ALMELO
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TARIEVEN 2022/23

2
huurprijzen per m  

,31
All-in vanaf € 144

Wat kunt u van ons verwachten?

Wat verwachten wij van u?

Aantal M�

00 tot 10 M�

10 tot 15 M�

15 tot 20 M�

20 tot 30 M�

€ 190,-

€ 180,-

€ 170,-

€ 160,-

€ 15,65

€ 15,65

€ 15,65

€ 15,65

€ 2,89

€ 2,89

€ 2,89

€ 2,89

€ 2,95

€ 2,95

€ 2,95

€ 2,95

Bruto huurprijs per m� Gas | Water | Stroom p/m� Servicekosten p/m� Kosten  vereniging p/m�

Voor een optimale samenwerking rekenen wij een omzetfee van 10%

Contractvoorwaarden: De contractduur is minimaal 1 jaar
Tweede en volgende termijnen contractduur 1 jaar | stilzwijgend verlengd

• online promotie en reclame voor uw producten
 vermelding op ons online portaal met bio en link naar uw eigen website•
 1 maand per jaar aanvullende promotie en acties•
 wij rekenen uw verkopen af via het kassasysteem CTRL BASE•
 een online kassaportaal waar u de omzet kunt monitoren•
 een 2 wekelijkse cyclus voor het uitbetalen van uw omzet•

• u zorgt dat uw producten correct geprijsd en optimaal gepresenteerd zijn
 u vult regelmatig op basis van verkopen uw voorraad bij•
 in overleg kunnen wij ook zorgen voor uw voorraadbeheer (tegen meerprijs)•
 huurprijzen gelden op basis van een automatische incasso overeenkomst•



S A M E N
STERKER

All in huurprijs

• samen genereren van traffic
• elkaar versterken en aanvullen
• kosten delen 

1 Maand per jaar           

Social Media   

Marktplaats 

Koffie inbegrepen 

Web presentatieruimte 

Presentatie   

VOORDELEN OP EEN RIJ

(incl. gas water en electra)
(voor u en uw klant)

(maandelijks adverteren)
(gezamenlijk)

(op maandelijkse braderie)

(op het informatiescherm)

En nog veel meer!     Vraag naar de vooraarden...
 (in de spotlight)

VAN GESCHENK TOT 
COMPLEET INTERIEUR
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