
01.07.2015

Forretningsplan 

For Komisen.

Loppefund hele året rundt

 



Kirppu er et paradis for dig, som elsker at gå på loppemarkeder og handle brugte varer til 
en god pris. Året rundt kan du i fred og ro gå rundt i vores store indendørs loppe 
supermarked og finde gode varer. Vi har over 200 stande, som bugner af gode tilbud til 
hele familien. Der er priser på alle varerne, så du bliver fri for at ”prutte” om prisen, men vi 
er helt sikre på, at du altid tager herfra og har gjort en god handel!

 

• Nye brugte varer hver dag - hele året rundt

• Gratis parkeringspladser lige foran vores 900 m2 store lokale centralt i Hillerød

• Særlige prøverum med spejle, så du kan prøve dit nye brugte tøj i fred og ro

• El-stationer, hvor du han sikre dig at det elektroniske udstyr fungerer

• Fleksible betalingsmåder: kontant, dankort eller mobilepay

• Indkøbsvogne og indkøbskurve

 

Få din helt egen stand

 

Hos Kirppu kan du få din helt egen stand i en hel uge! Vi hjælper dig med at komme af 
med alle dine brugte ting og sager, som du ikke nænner at smide ud, men som du gerne 
vil tjene lidt ekstra på. Det eneste du skal, er at finde prisen på dine brugte varer og sætte 
dem op på din stand – så klarer vi resten.

Når ugen er gået, tømmer du din stand og afregner med os. Vi har over 200 stande i vores
900 m2 store lokale, og vi ligger centralt i Hillerød. På trods af det, tilbyder vi gratis 
parkering til alle vores kunder og mulighed for dagligvareindkøb lige ved siden af.

 

Læs mere om leje af stande, ekstra servicemuligheder og hvordan du kommer i gang her 
på sitet.

Du er også meget velkommen til at ringe til os på 70250012

 

Vi glæder os til at se dig!

 



Hvordan?
Konceptet i Kirppu er for dig, der gerne vil sælge dine bruge ting og sager, uden selv at 
bruge for meget tid på det. I princippet skal du blot finde varerne frem, sætte priser på og 
sætte dem op på standen. Efterfølgende skal du bare vente på at penge kommer ind på 
din konto. Nedenfor kan du se en enkelt beskrivelse af hvordan du skal gøre.

Forberedelsen

Når du har bestilt en stand hos os, får du udleveret prismærker med stregkoder som passer til din stand. Du 
skal blot skrive prisen og varens navn på prismærket. Herefter er du klar til at sætte det hele til salg i 
butikken.

Opsætning

Nede i butikken får du anvist en stand og på den sætter du alle dine varer efter gældende regler (se evt. 
under lejebetingelser).
Jo mere orden der er på din stand, jo større chance er der for at du sælger mange varer. Se evt. under gode 
råd. Du kan selv holde orden på din stad eller du kan betale os for at gøre det. Se priser!

Generelt

Det handler jo om at få solgt så mange varer   så hurtigt som muligt. Jo lavere priser desto større chance for 
salg. Hvis du ikke har fået solgt alle dine varer, kan du tilkøbe flere dage og/eller holde udsalg på standen 
(det kræver at du har orienterer vores personale). Når lejeperioden er udløbet, gør vi din konto op og 
afregner dig efter 11-18 dage.



Hvordan fungerer det?
 

Leje af stand

En stand kan lejes i vores butik, på telefon 70 25 0012  eller via vores hjemmeside.

 

Når du lejer en stand kan du sætte dine ting op aftenen før, fra mandag - torsdag kl. 17-18, 
fredag fra kl. 18-19 samt lørdag og søndag kl. 15-16 eller på din første lejedag i løbet af 
åbningstiden.

 

Priser for leje er 200 kr. per uge / ekstra dage 40 kr. per dag. Endeligt afregnes der 15% af 
omsætningen. 

 

Lejen betales ved bookning enten i butikken eller på vores hjemmeside www.kirppu.dk med 
Dankort/kreditkort. (når hjemmeside betaling er klar)

 

Standleje kan ikke refunderes.

 

Du kan sælge møbler og dette gøres i specialområde og vi afregner 80 kr./m2/uge og 15% af 
omsætningen. Du kan kun sælge varer fra specialområdet hvis du samtidig lejer en stand.

Varer som ønskes opsat i specialområdet skal altid godkendes af Kirppu inden opsætning.

 

På standen

Varer må kun placeres på standen og ikke i gangarealet eller andre steder uden forudgående 
aftale. Det er ikke tilladt at reklamere på standen, i form af visitkort, henvisning til privat kontakt
olign.



 

Af hensyn til loppemarkedsånden henstiller vi til at der ikke må sælges nye varer.

 

Følgende varer må ikke sælges: Dagligvarer, fødevarer, ulovlige kopierede produkter, alkohol, 
tobak, våben, farlige materialer eller pornografisk materiale. Vi forbeholder os ret til at fjerne 
upassende varer fra standende.

 

Varer uden prismærkning (forsvundne varer) vil blive placeret på et ”lost and found” bord i 
butikken, som tømmes hver 14. dag og tilfalder Kirppu.

 

Det er kun tilladt at bruge prismærker udleveret af Kirppu. Vi accepterer ikke andre 
prismærker. Prismærkerne skal udfyldes med en kort let læselig beskrivelse og pris. Har du 
brug for at ændre en pris på en vare, skal du fjerne det gamle prismærke og påsætte et nyt 
prismærke. Kassen accepterer ikke udtværede eller omskrevne prismærker.

 

Det er ikke tilladt at ændre på standes udformning dvs. påmontere eksempelvis ekstra hylder 
olign. Det er heller ikke tilladt at stille varer andre steder end på sin stand.

 

Vi stiller gratis bøjler til rådighed.

 

Udsalg på stand

Du skal informere personalet hvis du ønsker at holde udsalg på standen. Hvis du f.eks. vil 
have 50% udsalg de sidste dage af din lejeperiode, får du udleveret et udsalgsskilt fra 
personalet i kassen, som opdaterer vores IT system med dit udsalg. Du kan vælge mellem tre 
forskellige udsalgsrabatter. 25%, 50% eller 75%.

 

Sikring af varer

Du har mulighed for få 1-2 produkter i aflåst glasmontre ved kassen, såfremt der er plads.

 

Hvis du ønsker det, kan du købe og leje alarmertil dine produkter. Vi har tre forskellige alarmer.
Pris pr. stk. kr.  (gælder for hele lejeperioden).



 

Ansvar

Du er ansvarlig for oprydning af din stand / produkter. Kirppu er ikke ansvarlig for tabte, stjålne 
eller ødelagte genstande. De solgte produkter kan ikke returneres eller reklameres over, men 
er købt som beset.  Vi forsøger at undgå tyveri ved almindelig årvågenhed, butiksdetektiver, 
alarmer og videoovervågning. I tilfælde af brand eller vandskade er Kirppu ikke 
erstatningsansvarlig, men dette er normalt dækket af egen indboforsikring.

Udbetaling af overskud

Overskud for solgte varer overføres til din konto inden for 11-18 arbejdsdage efter endt 
lejeperiode. Er bordet lejet i en længere periode kan der udbetales løbende.

 

Af hensyn til de ansattes sikkerhed ønsker vi ikke at opbevare kontanter i butikken. Såfremt du
ønsker at få udbetalt dit overskud i kontanter, skal dette aftales i butikken og der afregnes 
gebyr herfor. Ved kontant udbetaling skal der foreligges billede-ID.

 

Udløb af lejeperiode

Lejeperioden fortsætter IKKE automatisk. Hvis du ønsker at fortsætte lejeperioden, kan vi ikke 
garantere samme stand. Hvis du vil sikre dig samme stand, er det vigtigt at du booker tid 
allerede ved lejeperiodens start.

 

Når lejeperioden udløber og du tømmer din stand, vil en medarbejder kontrollere varerne der 
tages med hjem og derfor må prismærker ikke fjernes fra varerne. Der vil blive spurgt om 
billede-ID eller kopi af original aftale/Internet bekræftelse.

 

Din stand skal tømmes den sidste dag i din lejeperiode. På hverdage skal den være tømt 
senest kl. 17.00, fredag kl. 18.00 og lørdag/søndag kl. 15.00. 

 

Hvis standen ikke er tømt ved udgangen af lejeperioden, vil Kirppu tømme standen. Der vil 
blive opkrævet et gebyr på 100 kr. for tømningen. De tømte varer vil blive opbevaret uden 
nogen form for sikkerhed i én uge, hvorefter de vil blive Kirppus ejendom.  Der tages forbehold
for evt. ekstraomkostninger til bortskaffelse.



 

Fortrydelsesret & reklamationsret

De solgte produkter kan ikke returneres eller reklameres over, men er købt som beset.

 

 

Ejendomsret

Sælgeren indestår for at have uindskrænket ejendomsret og ret til at råde/sælge varerne.

 

Sikkerhed og fortrolighed

Vi opbevarer dine oplysninger strengt fortroligt. Vi samarbejder med Politiet i forbindelse med 
evt. efterforskning.

 

 

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer og udarbejde tillæg til disse vilkår.

 

Kontakt Kirppu hvis du har spørgsmål.



Priser
En klog person sagde engang "Det koster penge at lave penge". Det koster natuligvis 
penge at drive en kæmpe butik på næsten 1.000 m2 med personale der tager sig af 
kunderne - men det vigtigste er at du tjener penge ved at sælge dine varer!
 
Vi opkræver 200 kr. for at leje en stand i en uge og dertil kommer 15% af det der bliver 
solgt for på din stand.
 
Når du sælger dine brugte ting skal du ikke betale moms - du har jo allerede betalt skat af 
dine penge og betalt moms da du købte varen. Vi skal naturligvis afregne moms for vores 
andel og derfor er alle vores priser incl. moms.

Priser
Leje af stand i 1 uge ....................................    200,00 kr.
Ekstra dage (per dag) ..................................    40,00 kr.
Leje af stand i 1/2 år(26 uger)......................   4.550 kr. 



Leje af stand i 1/1 år(52 uger)......................   7.800 kr. 
Leje af gulvpareal (m2/uge) .......................    80,00 kr. (gulvplads kan kun lejes i 
forbindelse med standleje)
Provision af salg fra stand eller gulv..........    15% af omsætningen
Prislabels (50 stk. pr. booket uge) ..............   Gratis
Ekstra labels...................................................   1 kr. 5 stk. 
Manillamærker.............................................    1 kr. pr. stk
1-2 varer i aflåst glasmontre ........................  Gratis*)
Leje af label, wire- eller tøjalarm................... 1 kr. pr. stk
(Gælder hele lejeperioden)

Leje af plads i "Galleriet"...............................  pr. stk. 25 kr. (galleriplads kan kun lejes i 
forbindelse med standleje)
 
*)Hvis der er plads i montre

Gode råd
 

• Skriv tydelig hvad det er for en vare du vil sælge.
 

• Når du skal prissætte varer hvor prismærkerne har svært ved at klistre – 
eksempelvis tøj, tæpper og andet stof - anbefaler vi at du sætter prismærket på et 
manillamærke og sætter det på med en tekstilpistol. Du låne en tekstilpistol af os. 
Manillamærkerne kan du købe eller medbringe dine egne.

 
• Hvis du ønsker at ændre dine priser, SKAL der påsættes et nyt prismærke. 

Personalet accepterer ikke en vare med overstreget prismærke idet de ikke ved om det 
er dig eller en anden der har ændret prisen.

 
• Sæt IKKE prismærkerne direkte på bøjlerne, men på varerne

 
• Hvis du prissætter andet end stofvarer kan det være en god ide at sætte 

prismærket fast med et stykke tape.
 
På standen:
 

• En pæn stand sælger bedre end en rodet stand
 

• Du kan sikre dig mod tyveri ved at leje  alarmer af os
 

• Markedsfør gerne din stand på Facebook eller andre sociale medier.. Det øger dine 
chancer for salg.

 
• Når du booker en stand, så overvej grundigt hvor længe du vil leje den.  Vi kan ikke 

garantere at du får samme stand, hvis du ønsker at forlænge midt i din lejeperiode.
 



• HUSK! Lejer du en uge, f.eks. fra onsdag, skal dine varer fjernes fra din stand den 
efterfølgende tirsdag inden lukketid. Lejer du fra lørdag er det den efterfølgende fredag 
osv.

 
• Det er ikke tilladt at ændre på standes udformning dvs. påmontere eksempelvis 

ekstra hylder olign. Det er heller ikke tilladt at stille varer andre steder end på sin stand.
 

• HUSK at tjekke lost and found bordet !
 
 
Er du i tvivl om noget, så kontakt vores personale i butikken eller ring på 70250012


