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Door middel van het registreren als BartsParts verkoper komen partijen “Verkoper” en 
BartsParts de volgende voorwaarden overeen. Alleen samen kunnen we deze samenwerking 
tot een succes brengen! 
 

Verkoper: 

● Verstrekt aan BartsParts een lijst met onderdelen - “Voorraadlijst”- welke hij of zij via 
BartsParts wenst te verkopen.  

● Berekent een korting van tenminste 15% over de geldende brutoprijs.  

● Levert zoveel mogelijk informatie over betreffende onderdelen (codes, omschrijvingen, 
artikelgroepen, merk en/of leverancier).  

● Geeft, wanneer mogelijk, in de Voorraadlijst zowel bruto als netto prijzen aan (altijd 
exclusief BTW).  

● Draagt zorg voor een accurate voorraadlijst van beschikbare, nieuwe en ongebruikte 
onderdelen. 

● Zorgt ervoor dat orders via BartsParts binnen maximaal één werkdag worden bevestigd 
tegen de in de voorraadlijst overeengekomen netto prijs.  

● Maakt gebruik van de door BartsParts aangeboden pakbon, verzendlabel, BartsParts tape en 
eventuele andere promotiematerialen om zo een ‘BartsParts’ uitstraling aan de zending te 
geven.  

● Draagt er zorg voor dat de onderdelen conform BartsParts instructies worden aangeboden 
aan de door BartsParts gekozen vervoerder.  

● Informeert BartsParts direct in geval van eventuele problemen met de onderdelen (manco’s, 
beschadigingen etc) of de order via e-mailadres dealersupport@bartsparts.com  

● Neemt eventueel retour gezonden onderdelen terug waarna deze volledig worden 
gecrediteerd op het gefactureerde bedrag, ongeacht de reden van retour. 

● Verstrekt bij prijs- of voorraadaanpassingen per ommegaande een nieuwe, actuele 
voorraadlijst aan BartsParts. 

 

BartsParts:   

● Zorgt voor een goed functionerende webwinkel (www.bartsparts.com) waar Verkoper zijn 
voorraad kan verkopen. 

● Zorgt voor actualisering van prijzen en voorraden wanneer Verkoper dit verzoekt.  

● Zet zich in om het aanbod van Verkoper te promoten door middel van marketing 
campagnes en het implementeren van de juiste zoekmachine optimalisaties.  

● Zorgt voor de betaling en verzending van de onderdelen.  

● Verzorgt de klantenservice, zowel voorafgaand aan als na de bestelling. 

● Regelt eventuele retouren en garanties in samenspraak met Verkoper. 

● Betaalt facturen van Verkoper conform de overeengekomen condities. 
● Ondersteunt Verkoper bij het optimaliseren van de onderdelenomzet.  

http://www.bartsparts.com/

