Mogen wij je voorstellen aan Toet?

Toet is onze eigen CliniClowns knuffel. Hij is speciaal voor ons ontworpen, is verkrijgbaar in
drie verschillende kleuren en is heerlijk zacht. Toet kost maar 7,50 euro (waarvan 3,75 euro
ten goede komt aan ons werk, de rest is voor inkoop, logistiek en BTW).
Ons streven: ieder kind in Nederland een eigen Toet! En stiekem vinden veel volwassenen
‘m eigenlijk ook wel heel erg leuk…
Sinds kort heeft is Toet er ook als sleutelhanger, deze miniversie kost maar 3,95 euro
(waarvan 2,00 euro ten goede komt aan ons werk).
Op dit moment zijn wij op zoek naar vrijwilligers die Toet en de sleutelhangers willen
verkopen. Dit houdt het volgende in:
- Je ontvangt een basisvoorraad van 50 of 100 Toets en/of sleutelhangers. Iedereen
die een Toet wil hebben kan op onze website lezen waar in de buurt die te koop is.
Dat kunnen mensen zijn die er maar één of twee willen kopen, maar ook mensen die
een actie voor ons doen en tijdens die actie Toets gaan verkopen. Die halen er dan
vaak wat meer, bijvoorbeeld 50.
- Alle Toets worden op het moment dat ze worden afgehaald contant aan je betaald.
Actievoerders hebben recht van retour, dus op het moment dat ze er bijvoorbeeld 10
overhouden, mogen ze die weer inleveren, mits ze nog schoon en ongebruikt zijn. Ze
ontvangen dan 10 maal 7,50 euro retour.
- Je ontvangt een factuur van je bestelling, je hebt een jaar de tijd om de factuur te
voldoen. Na een jaar kun je de niet verkochte knuffels en sleutelhangers retourneren
of we verlengen de overeenkomst.
- Je houdt actief in de gaten of er in jouw buurt gelegenheden zijn om de knuffels te
verkopen. Bijvoorbeeld vrijmarkten, fancy fairs, kerstmarkten etc. Als je zelf in de
gelegenheid bent hier aan deel te nemen is dat fijn en anders overleg je met
CliniClowns of er een andere vrijwilliger beschikbaar is hiervoor. CliniClowns stelt
promotiemateriaal beschikbaar.
- Wij zijn ook op zoek naar winkels die onze Toet in hun assortiment willen opnemen!
Ook hiervoor geldt dat je Toet voor 7,50 euro inkoopt en ook verkoopt en de
sleutelhanger voor 3,95 euro inkoopt en verkoopt, maar wel recht van retour hebt.
Enthousiast? Voor meer informatie kun je mailen naar vrijwilligers@cliniclowns.nl

