
Volledige naam: Adres:
Bedrijfsnaam: Postcode:
E-mail: Plaats:
Www: KvK.nr:
Tel.nr: Btw.nr:

Als eerst bedankt voor je interesse in het wederverkopers systeem.

Wederverkopers van Qualitysticker.nl krijgen een inkoop marge van ….% op onze gehele catalogie. 
(Wordt bekend gemaakt na goedkeuring account) . 

Een KvK inschrijving is verplicht voor afname goederen. Uitzondering kan worden gemaakt voor kleinbedrijf die nog
geen verplichte KvK inschrijving nodig zijn. Wel moet er in dat geval een aantoonbare verkoop voorgelegd worden.

Afbeeldingen mogen van de site gekopieerd worden. Tekst mag niet gekopieerd worden. Wederverkoper dient zelf 
een passende tekst en/of omschrijving te bedenken. We hebben géén cvs bestand voor het importeren van producten.

Prijzen op qualitysticker.nl zijn advies verkoop prijzen. Wederverkoper bepaald verder zelf zijn/haar eigen prijzen.

Wederverkopers kunnen enkel een eigen ontwerpen indienen mits deze is aangeleverd in een werkbaar EPS bestand.
Contour afbeeldingen moeten dan ook een contourlijn bevatten.  Bestanden dienen aangeleverd te worden in EPS of 
PDF formaat. Wel kan wederverkoper gebruik maken van de eigen ontwerp producten waarbij enkel een afbeelding 
geupload dient te worden. Hierbij te denken aan de open raam stickers of t-shirt met foto etc. Het uploaden van 
fotostickers valt ook onder de mogelijkheden. Enkel complexe, tekst stickers en contour  producten dien aangeleverd 
te worden in EPS of PDF. 

Retouren kunnen via het retourrecht formulier worden aangevraagd. Voor B2B retouren wordt 30% van totaalprijs in
rekening gebracht. Met uitzondering van verkeerd geleverde of verkeerd gedrukte orders.

Wederverkoper kan in geen enkel opzicht aanspraak maken op Qualitysticker.nl voor prijswijzigingen, 
veranderingen of eventuele rechten op merkennamen.  Wederverkoper is zelf verantwoordelijk voor het aanbieden 
van producten met copyright.

Wederverkoper heeft geen enkele verplichting aan Qualitysticker.nl betreft afkoop.
Geen minimale afname of omzet verplichting.

Orders worden ná betaling binnen 5 werkdagen verzonden. Dit geschied via post of pakketdienst van GLS 
afhankelijk van formaat en gewicht pakket.

Dropshipping. Een voordelige manier van leveren. Wij zenden het door u bestelde product rechtstreeks naar uw klant
zonder zichtbare reclame. Uw klant zal niet weten dat het product bij ons vandaan komt.
Om gebruik te maken van dropshipping vult u bij aflever adres de gegevens van uw klant in. Bij factuur adres uw 
eigen gegevens. Bij telefoonnummer voert u altijd het telefoonnummer van uw klant in. Deze wordt enkel gebruikt 
voor de vervoerder indien nodig. Een telefoonnummer is niet verplicht. Wij zenden géén plakinstructies mee, deze 
kunt u het best op uw eigen website aanbieden.

Nadat het formulier ondertekend aan Qualitysticker.nl is geretourneerd, zult u uw persoonlijke code ontvangen.

Aaron Kuipers                                                             Naam:

                               Handtekening:


