Gebruikte boeken verkopen via website
1.

Voer de artikelen in die je wilt verkopen. Let op dat het ISBN uit 13 cijfers begint (de eerste 3 cijfers zijn
978). Als je klaar bent met invoeren, bevestig je de invoer onder aan de pagina. Als je nog niet bent
ingelogd of aangemeld, kun je dat nu doen.

2.

Nu kom je in het winkelmandje waar je alle artikelen tegen komt die je eventueel hebt besteld. Voor de
artikelen die je op de 2ehands markt hebt geplaatst betaal je per item € 2,- advertentiekosten;

3.

Je kunt nu gaan afrekenen. Je kunt uitsluitend via iDeal betalen!!

4.

Ls de hele betalingsronde is afgesloten, krijg je via de mail van ons een bevestiging. Ook van je iDeal
betaling krijg je een aparte bevestiging.

5.

Nu is het wachten op een koper. Wanneer iemand op de site aangeeft jouw boeken te willen kopen, ontvang
je automatisch een mail met de gegevens van de koper zodat jullie contact met elkaar kunnen opnemen.

Een paar tips:
a.
Bij de invoer van je artikelen moet je de staat van het artikel aangeven. Hieronder vind je de omschrijving:
1. Zo-goed-als-nieuw (=Z.g.a.n.)
Het artikel lijkt niet te zijn gebruikt. Bij boeken is de omslag heel en heeft het schone, intacte pagina’s.
De kaft en pagina’s zijn zonder ezelsoren of aantekeningen.
2. Goed.
Het artikel is gebruikt maar in perfecte conditie. Een boek toont lichte sporen van gebruik, maar heeft
schone, intacte pagina’s en kaft.
3. Redelijk
Het artikel ziet er gebruikt maar in goede conditie uit. Bij een boek zijn de pagina’s en kaft intact, kan er
lichte verkleuring zijn en (beperkt) ezelsoren of aantekeningen bevatten.
4. Matig
Het artikel is duidelijk gebruikt. Bij een boek zijn alle pagina’s en de kaft aanwezig. Verkleuring en
uitgebreidere aantekeningen kunnen aanwezig zijn. Aantekeningen niet door de tekst heen. Het artikel
is niet vuil of gescheurd.
Boeken in slechtere conditie dan hiervoor beschreven mogen niet via HLBookshop.nl worden aangeboden!
b.

Vervolgens moet je een vraagprijs bepalen. Daarbij kun je de volgende staffel gebruiken:
1. Zo-goed-als-nieuw
70% van de nieuwwaarde
2. Goed
55% van de nieuwwaarde
3. Redelijk
40% van de nieuwwaarde
4. Matig
25% van de nieuwwaarde

c.

Houdt bij de bepaling van de vraagprijs rekening met:
1. Eventuele verzendkosten: de verkoper betaalt de kosten voor verzending van het boek;
2. Jouw advertentiekosten van € 2,- per item;
3. De bemiddelingskosten van € 1,- die de koper moet betalen aan hlbookshop.

Voor de volledige voorwaarden gebruikte boeken zie aanbodhandleiding

