
U kunt uw instrument via ons ter verkoop aanbieden.  
 
Onderstaand vindt u het reglement van ons computer-bemiddelingssysteem. 

Er zijn 3 keuze mogelijkheden:  
 
A  
Wij zetten uw instrument in het zgn. slapende bestand. De plaatsing in dit bestand is GRATIS, maar 
afmelding binnen 48 uur is verplicht als u het instrument zelf heeft verkocht. Uit dit bestand wordt 
alleen geput als er in de bestanden B en C geen voorraad is. De courtage bij verkoop door ELRECOM 
bedraagt 20% van de door u gestelde verkoopprijs. Er wordt hierbij niet automatisch reclame gemaakt. 
Dit kan eventueel wel na overleg.  
 
B  
Wij zetten uw instrument in ons actieve bestand. De kosten daarvan bedragen 12,00 EURO 
administratiekosten plus 34,00 EURO voorschot op de reclamekosten (zie *, voor negen maanden). De 
courtage bij verkoop door ELRECOM bedraagt 20% van de door u gestelde verkoopprijs. Afmelding 
binnen 48 uur is verplicht als u het instrument zelf heeft verkocht.  
 
C  
Zoals onder B. Het instrument wordt bij ELRECOM in de showroom geplaatst (mits uw instrument 
binnen ons assortiment past en daar ruimte voor is). De courtage bedraagt 35% van de door u 
gestelde verkoopprijs. Mocht u het instrument zelf verkopen of u haalt het instrument terug dan 
betaalt u stallingskosten.** 

 
Uw instrument krijgt een volgnummer. Aan de hand hiervan kunt u uw vermeldingen controleren.  
 
Het grote voordeel voor u en de nieuwe eigenaar van uw instrument is dat wij de garantie 
op ons nemen. Wij leveren al onze instrumenten met service & garantie! (zie hiervoor onze 
garantievoorwaarden)  
 
 
* Wij maken reclame via onze internetsite www.elrecom.nl. Een vermelding op onze site kost 12,00 
EURO per 3 maanden en wordt verrekend c.q. gerestitueerd bij verkoop of afmelding. U kunt een foto 
aanleveren die dan ook geplaatst wordt. Als wij in deze periode een ELRECOM nieuwsbrief uitbrengen 
wordt uw vermelding (zonder foto) GRATIS doorgeplaatst.  
 
** Stallingskosten 12,00 EURO per m2 per maand.


