?
Kwartier West laat zich het beste omschrijven als een
conceptstore. Een sfeervolle winkel die je ‘beleeft’ en waar je
makkelijk een uurtje of meer in kan doorbrengen. Kwartier
West is een samenwerking van Prins op de Erwt, Zaansch
Faam en De Plantenkamer. Om het nóg aangenamer in de
winkel te maken verkopen we ook koffie, thee en frisdrank,
huisgemaakt gebak en tosti’s. Duurzaamheid staat hoog in
het vaandel bij Kwartier West, daarom is de koffie eerlijk en
wordt er waar mogelijk gebruik gemaakt van duurzame
alternatieven.

?
- Wij bieden jou een fysiek verkoopplatform
- Verkoop van en naamsbekendheid voor jouw

artikelen
- Vermelden van jouw merk op onze website
- Promoten van je artikelen via onze social media
kanalen
- Jouw product komt in de spotlights te staan

Huurprijs : vanaf €50,- per maand*
Commissie: 10% van de verkoopwaarde
Minimaal contractduur: 3 maanden
Opzegtermijn: 1 maand
De artikelen die jij verkoopt moeten aansluiten bij ons
concept. Stuur voor deelname een mail naar
zaanschfaam@gmail.com met een introductie van jezelf, je
product(en) en wat productfoto’s zodat wij een compleet
beeld krijgen. Vinden we dat jouw producten aansluiten bij
Kwartier West dan mailen we je terug!
Kwartier West | Westzijde 132 | kwartierwest@gmail.com
www.kwartierwest.nl

Prins op de Erwt heeft op de Zuiddijk
een succesvolle speelgoedwinkel
gehad. Ze heeft een neus voor
educatief en bijzonder speelgoed en
ze kiest altijd voor kwaliteit. Bij de
shop in shop van Prins op de Erwt
vind je de krenten uit de pap op het
gebied van speelgoed.

Zaansch Faam verkoopt vintage en
nieuwe producten en richt zich op
cadeaus en woonartikelen. Bij
Kwartier West zal Zaansch Faam
zich meer gaan richten op de grotere
vintage meubels en is ook
verantwoordelijk voor de aankleding
van de winkel.

De Plantenkamer vangt zieke of
ongewenste kamerplanten op en
verzorgt ze totdat ze een nieuw thuis
krijgen. Daarnaast worden er ook
bijzondere stekjes, en nieuwe planten
verkocht en kan je terecht voor
advies, boeken of een plant
gerelateerd kadootje

* in het hoogseizoen (september t/m december) kost het huren van een m 2 €60,- per maand
Aan de prijzen en contractvoorwaarden op deze infosheet kunnen geen rechten worden ontleend. Verhuurder is altijd vrij om
huidige voorwaarden aan te passen
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