KoopInJouwStad Overeenkomst
Het concept KoopInJouwStad zorgt er voor dat jij als winkel, marktkraam of horeca zaak
jouw producten kan plaatsen op jouw lokale website, vaak op koopin _ jouw stad _.nl
StoreKeeper en MSG zorgen er voor dat jij zonder een eigen investering in een
gezamenlijke webshop komt waar de bestelling, betaling en bezorging geregeld zijn.
De overeenkomst gaat tussen jouw bedrijf en StoreKeeper BV. Hierop zijn de algemene
voorwaarden van StoreKeeper BV van toepassing. MSG is daarbij partij voor de logistieke
afhandeling, waarbij er hiervoor een overeenkomst is tussen jouw bedrijf en MSG Post &
Koeriers BV en hun algemene voorwaarden zijn hierop van toepassing.
De volgende spelregels zijn van toepassing:
● Je gaat een overeenkomst aan met StoreKeeper BV en MSG Post en Koeriers BV.
● Je betaald in elk geval het eerste jaar geen vaste maandelijkse kosten. Het is
waarschijnlijk dat er ook in de volgende jaren geen vaste kosten gerekend worden.
● Je krijgt een eigen account voor jouw bedrijf op het StoreKeeper Platform om je
producten en orders te beheren. Overige functionaliteit als eigen kassa, eigen
webshop en meer zijn aan te vragen. Wij regelen de betalingen voor het platform en
betalen jou wekelijks je omzet uit minus de kosten.
● Je krijgt een koppeling met MSG, zodat MSG weet wanneer ze bij jou wat op moeten
halen als je een bestelling verkocht hebt.
● Je mag 100 producten actief zetten op jouw lokale platform website, extra producten
zijn tegen meerprijs. Je mag gerust producten rouleren als je wilt!
● Per verkochte bestelling rekenen wij 2,50 Excl. BTW aan jou. Verder rekenen wij 3
Euro aan de consument voor iedere bestelling. Uit deze opbrengsten regelen wij de
logistiek, transactiekosten en andere kosten.
● Jij maakt via je eigen account voor iedere verkoop automatisch een bon naar jouw
klant. Je krijgt alle gegevens te zien van de klant.
● Als je een order krijgt print je een pakketsticker via onze omgeving uit, dit mag met
een labelprinter of met een a4-printer die je dubbel vouwt.
● Afhankelijk van jouw lokale vertegenwoordiger zijn er afspraken tot hoe laat besteld
kan worde, tussen welke tijden er afgehaald wordt en tussen welke tijden er
(diezelfde dag nog!) bezorgt wordt!
● Er komt voor iedere bestelling een overeenkomst tot stand tussen jouw bedrijf en de
eindklant. StoreKeeper zorgt puur voor de facilitering van de order en MSG zorgt
puur voor de logistieke afhandeling. Klachten, garantie of retouren zijn af te handelen
tussen jouw bedrijf en de eindklant.
● Je krijgt iedere maandag van ons een afrekening over je verkopen van de vorige
week. Hierin staat het aantal bestellingen, jouw omzet en de kosten die wij jou in
rekening brengen. De volgende dag krijg je het bedrag van de afrekening
bijgeschreven. In de bijlage staan een aantal voorbeelden.
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Na ondertekening van deze overeenkomst krijg je binnen 24 uur een eigen omgeving
opgeleverd via de email met een uitgebreide uitleg. Je kan dan meteen producten
online zetten en orders ontvangen.
Omdat wij een bankfunctie uitvoeren zijn wij een aantal gegevens nodig voordat wij
jouw uitbetaling mogen doen. Je krijgt bij de oplevering van jouw omgeving ook een
link naar onze beveiligde omgeving waarin jij je gegevens aan kan leveren.
Je kan via jouw StoreKeeper beheeromgeving via de livechat ondersteuning krijgen
en jouw lokale contactpersoon kan je ook helpen bij vragen. Ook is er een
uitgebreide kennisbank!

Wij gaan er van uit dat als wij onze beide aan deze spelregels houden, dat we dan een
succesvolle samenwerking krijgen!
Hopelijk welkom op ons platform!
Met vriendelijke groet,
De teams van StoreKeeper & MSG!
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