WELKOM BIJ BOEL BAZAAR!
Leuk dat je interesse hebt om mee te gaan doen bij BOEL bazaar.
De BOEL bazaar community biedt diverse mogelijkheden om jou zakelijke te ondersteunen.
We zijn immers een mul -crea eve virtuele concept store waar ruimte is voor allerhande crea eve
uitspa ngen.
Shops-in-shop & expo’s
Ook jouw eigen online ‘winkel’ beginnen of kunstwerken tentoonstellen? Bij BOEL bazaar is al jd
ruimte voor (circulair) design, foto’s, kaarten, kunst, vintage & curiosa, vinyl, (tweedehands/
vintage)kleding, bloemen & planten, food en handgemaakte producten, zoals sieraden, (woon)
accessoires en keramiek van lokale makers en resellers.
Ook is ons streven om, zodra het weer mogelijk is, gezamenlijk deel te gaan nemen aan ac viteiten
op een fysieke loca e.
Diensten
Wil jij jouw diensten/dienstverlening bij een breder publiek zichtbaar maken. Ook daar biedt onze
virtuele community voldoende ruimte voor.
In the Spotlight
De bedoeling van deze rubriek is om de deelnemers van Boel.nl extra te promoten op onze website
en socialmedia kanalen voor een duur van 1 week.
Wat houdt het concreet in:
Tijdlijn: van vrijdag t/m donderdag
Vrijdag: Bericht op beginpagina van Boel.nl, foto en tekst met verwijzing naar deelnemerspagina.
Vrijdag: Post op Instagram & Facebook, met voorstel-tekst en foto
Vrijdag: Story op Instagram met foto en voorstel-tekst
Zaterdag: Post op Instagram
Zondag: Post op Instagram
Dinsdag: Post op Instagram
Donderdag: Post op Instagram
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De content voor de vrijdagpost halen we uit jouw deelnemerspagina en de overige post kunnen in
overleg.

Workshops & events
Wij streven er naar een ruim aanbod van leuke en interessante ac viteiten aan te kunnen bieden. Op
afspraak maar ook door middel van open inschrijving via onze ac viteitenkalender.
En zowel online, als zeker ook op diverse fysieke loca es. Bijvoorbeeld kookworkshops, open dagen
op de biologische tuinderij en crea eve kinderverjaardagen. Denk hierbij aan de mogelijkheden met
de Bossche zomer. Als lid van de ondernemersvereniging Hartje ’s-Hertogenbosch houden wij jou op
de hoogte van de mogelijkheden.
Stagiaires / Werkleerbedrijf
Scholieren en studenten zijn al jd welkom om hun stages een mooie invulling te geven. BOEL bazaar
is een o cieel erkend stagebedrijf.
In samenwerking met onze maatschappelijke partner en huisgenoot S ch ng Voor Elkaar Aan De Slag
(Veads) voorzien wij tevens in werk- en leerplekken voor mensen met een kwetsbare posi e op de
arbeidsmarkt.

WAT KUN JE VERWACHTEN ALS DEELNEMER?

ARIEVEN BOEL
•

Full service overeenkomst.

•

Een centraal kassa en afrekensysteem.

•

Unieke barcodes voor jouw producten.

•

Professionele representa e en verkoop jouw producten.

•

Maandelijkse omzetrapportage en uitbetaling van verkopen,

•

Professionele ondersteuning op het gebied van marke ng, branding & PR

•

Professionele ondersteuning op het gebied van nanciën, ondernemerschap en persoonlijke
e ec viteit
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Een opzegtermijn van 3 maanden.
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Dat je par cipeert door het delen van posts en stories van BOEL bazaar over jouw shop op FB
en/of IG en ons tagt als je op jouw eigen account plaatst. BOEL bazaar is niet zomaar een
webwinkel, we zijn een community!
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Tekst en kwalita ef beeldmateriaal (produc oto’s, logo etc.) voor jouw pagina op de website
en social pla orms (FB en IG) van BOEL bazaar
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WAT VRAGEN WIJ VAN JOU ALS DEELNEMER?

WAT HEBBEN WIJ VAN JOU NODIG?
VOOR DE DEELNEMERSPAGINA?
•

BANNER - liggende foto, minimaal 1100px breed.

•

TEKST - pro eltekst, leg uit wie je bent, wat je doet, wat je inspireert etc.

•

LOGO - liefst een vierkant logo, minimaal 500px breed.

VOOR DE PRODUCTEN?
•

FOTO’s - Een duidelijke produc oto, liefst een overzichts- en een detailfoto.

•

TEKST - Omschrijving van het product.

•

EIGENSCHAPPEN - denk aan kleur / maat / materiaal

•

PRIJS - prijs incl. BTW

•

VERZENDMETHODE - envelope / brievenbuspakket / pakket

**Probeer een en dezelfde soort produc oto’s te maken, dat een mooi esthe sch beeld op je
dweelnemerspagina, maar schept ook herkenning voor de websitebezoeker.

VOOR DIENSTEN?
•

TEKST - Een duidelijke omschrijving van de dienst.

•

Voorwaarden - Denk aan eenmalige dienst / contractsvorm, opzegtermijn etc.

VOOR WORKSHOPS?
•

TEKST - Een duidelijke omschrijving van de dienst.

•

Voorwaarden - Zijn er voorwaarden om aan de workshop deel te nemen?

•

FOTO’s - Ter verduidelijking lever wat foto’s aan.
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EVENEMENTEN - Datum en jd van de workshop, wij voegen deze dan toe aan het kopje
evenementen.!
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DEELNAME KOSTEN BOEL BAZAAR

Basis administra e kosten excl. BTW
Verkoop commissie

€ 0,30

Invoeren ar kelen in webshop door jouzelf

gra s

Invoeren per ar kel in webshop door BOEL bazaar excl. BTW

€ 1,50

De verzendkosten worden bij de koper in rekening gebracht.

n.v.t.

Instagram: @boel073
Facebook: @boel073
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Monique Bredeveld 06-51523405

ti

10%

I-DEAL (via Mollie Payments) excl. BTW

CONTACTGEGEVENS
BOEL bazaar
Bremhoeven 50
5244 GW Rosmalen
E. info@boel.nl
W. www.boel.nl
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€ 7,50

AANMELDINGSFORMULIER

GEGEVENS DEELNEMER
Bedrijfsnaam
Adres, postcode en plaats
Contactpersoon
Telefoon
E-mail
Website
Bankrekening
Eventueel KvK nr.
Instagram/Facebook
Facebook

In te vullen door BOEL bazaar
Rela enummer posmanager/minox
Contract aangemaakt & getekend
Producten & e ke en aangemaakt
Promo e informa e (foto’s & tekst)
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Factuur 1e maand

