Døves Jul 2018
Salgsbetingelser
(Danske Døves Landsforbund nævnes som DDL)
Priser (Alle priser er pr. eksemplar og inkl. moms.)
• Julemagasinets salgspris er: 30,00 kr. pr. stk.
• Sælgerens/foreningens provision er i alt: 10,00 kr. pr. stk.
• Afregningspris til DDL er: 20,00 kr. pr. stk.

Bestilling
• Der udsendes faktura på det leverede antal julemagasiner.
• Der er mulighed for at genbestille flere magasiner, så længe lager haves.
• Evt. restoplag sendes til DDL – efter aftale. Du/I skal selv betale
forsendelsesomkostningerne.

Levering
• Det bestilte antal julemagasiner leveres frit på den opgivne adresse.

Afregning
• Du/I er velkommen til at afregne, så snart salget er færdigt. Endelig afregning skal
dog være foretaget senest den 30. december 2018. Ved afregning efter denne dato
hæfter du for det fulde beløb (20,00 kr. pr. stk.)
• Pengene skal sendes til DDL senest 15. januar 2019 på konto 7670 0002089535
eller MobilePay 18445.
• Opgørelsen af salget (antal solgte og usolgte) blade kan mailes til ddl@ddl.dk, eller
sendes til DDL pr brev. Der skal ikke udfyldes noget særligt skema.
• Der skal indbetales 20,00 kr. pr. solgte julemagasin
• Forsiden af usolgte julemagasiner skal rives af, således at et restoplag ikke kan
sælges efter optællingen. Forsiderne skal sendes til DDL sammen med opgørelsen.
Resten bortskaffes. Anden måde kan aftales med DDL.
MobilePay
• Det er muligt at købe Døves Jul via DDLs MobilePay. Du må gerne bruge dit eget
MobilePay, hvis du ønsker det.
• Hvis man betaler over DDLs MobilePay, vil DDL afregne med dig, når salget af
Døves Jul er overstået.
• Du vil modtage sælgerkort, hvor det står MobilePay nr. samt personligt nr., så vi
kan se, at det er dig, der har solgt Døves Jul.
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Andet
• Du/I hæfter selv i tilfælde af tyveri.
• Vi opfordrer til en sober og etisk salgsmetode, se salgsvejledningerne på næste
side.

Salgsvejledning til Døves Jul
Hvornår kan du/I sælge Døves Jul?
Når du får julemagasinerne (omkring 17. oktober) og indtil d. 30. december .

Hvor kan du/I sælge Døves Jul?
Offentlige steder såsom gader og torve.
I boligkvarterer som dørsalg (i dagtimerne).

Hvor kræves der tilladelse til at sælge Døves Jul?
(Du/I sørger selv for at søge tilladelser)
Butikker og indkøbscentre.
Banegårde og busstationer.
Skoler og andre uddannelsessteder.

Hvornår må du/I helst ikke sælge Døves Jul?
Sent om aftenen i boligkvarterer.
Og lad helst ikke børn sælge alene uden en voksen. DDL er blevet ringet op af
folk, der ikke syntes om det.

Jeg/vi har ikke flere Døves Jul!
Du/I kan altid bestille flere. Bestil senest torsdag formiddag, så får du/i dem
senest fredag..

Er du i tvivl?
Så er du/I velkommen til at spørge os:
E-mail: ddl@ddl.dk
Telefon/SMS: 20 90 06 60 via tegnsprogstolk
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Bestilling af Døves Jul 2018
(Print ud og send eller scan kun denne side til os)

Vi/jeg bestiller ___________________ Døves Jul 2018 julehæfter.
Vi/jeg er orienteret om, og indforstået med, salgsbetingelserne for
Døves Jul 2018.

Dato, underskrift

Returneres til:
Danske Døves Landsforbund
Brohusgade 17
2200 København N
E-mail til DDL: ddl@ddl.dk

Døves Jul 2018 julemagasiner skal sendes til:
Navn
Adresse
Postnummer og by
Evt. besked til fragtmanden:

Hvis anden faktureringsadresse end leveringsadresse:
Navn
Adresse
Postnummer og By
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