
 

 

Quanjel KidsPlan 

 

Hoe werkt ons Kids plan 

Als jij gebruik wilt maken van ons KidsPlan zijn er verschillende mogelijkheden. Je kunt zowel nieuw 

als gebruikt ski of snowboard materiaal aanschaffen. Wij registreren ieder product apart. D.w.z. wij 

registreren schoenen, ski en snowboard niet als set maar als losse producten. Wij doen dit omdat de 

producten los van elkaar in te ruilen zijn. Is je snowboard nog goed, maar de schoenen te klein dan 

hoef jij de set niet in te ruilen maar kun jij de schoenen alleen inruilen. Dit geld uiteraard ook bij de 

ski’s. Heb jij meerdere kids die (gedeeltelijk) in het materiaal groeien dan kun jij alle kanten op. 

 

Welke spelregels  

� Jij bent eigenaar van het aangescha�e materiaal. 

� Jij bent niet gebonden aan bepaalde ar�kelen. Je hebt vrije keuze in het materiaal. 

� Wij ruilen de door jou bij ons aangescha�e materialen (schoenen – Ski – snowboard) met 

een van tevoren afgesproken afschrijvingspercentage in.  

Inruil percentage.

1ste jaar 30% afschrijving

2de jaar 50% afschrijving

3de jaar 70% afschrijving

4de jaar 90% afschrijving  

� Wij ruilen de aangekochte materialen in, maar wij betalen geen geld terug. Het bedrag wat jij 

terug krijgt staat klaar voor je nieuwe aankoop. 

� 1 In – 1 Out. Ruil jij materiaal in, dan moet jij ander materiaal uitzoeken. Dat is inruil. 

Schoenen voor schoenen. Board of ski tegen board of ski.  

� Het in te ruilen materiaal mag niet defect zijn of excessieve gebruikers sporen vertonen. Wij 

houden ons het recht voor om meer af te schrijven of het materiaal niet in te ruilen. 

� Ons KidsPlan kent geen maximumlee�ijd. Wij verkopen jou graag je eerste ski- of snowboard 

materiaal maar ook het laatste ski- of snowboard materiaal.  

� Koop jij gebruikt materiaal dan moet dit nog gebruiksklaar gemaakt worden. Jij kunt dit zelf 

doen of door ons laten verzorgen. Kosten hiervoor € 13.50.                                                            
(Slijpen, repareren belag, waxen, passend maken schoen binding en eventueel afstellen) 
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Rekenvoorbeeld nieuw materiaal

1 jaar gebruik 2 jaar gebruik

Kinderski 169,95€      Kinderski 169,95€      

Kinder schoenen 119,95€      Kinder schoenen 119,95€      
Stokken 14,95€         Stokken 14,95€         

Totale set 304,85€      Totale set 304,85€      
Afschrijving -30% -91,45€       Afschrijving -50% -152,45€     

Inruilwaarde 213,40€      Inruilwaarde 152,40€      

3 jaar gebruik 4 jaar gebruik

Kinderski 169,95€      Kinderski 169,95€      

Kinder schoenen 119,95€      Kinder schoenen 119,95€      
Stokken 14,95€         Stokken 14,95€         

Totale set 304,85€      Totale set 304,85€      
Afschrijving -70% -213,40€     Afschrijving -90% -274,35€     

Inruilwaarde 91,45€         Inruilwaarde 30,05€         

Rekenvoorbeeld gebruikt materiaal Bedragen afhankelijk van jou keuze van het materiaal

1 jaar gebruik 2 jaar gebruik

Kinderski 110,00€      Kinderski 110,00€      

Kinder schoenen 70,00€         Kinder schoenen 70,00€         
Stokken 9,00€           Stokken 9,00€           

Totale set 189,00€      Totale set 189,00€      
Service kosten 13,50€         Service kosten 13,50€         

Totale investering 202,50€      Totale investering 202,50€      
Afschrijving -30% -56,70€       Afschrijving -50% -94,50€       

Inruilwaarde 132,30€      Inruilwaarde 94,50€         

3 jaar gebruik 4 jaar gebruik

Kinderski 110,00€      Kinderski 110,00€      

Kinder schoenen 70,00€         Kinder schoenen 70,00€         
Stokken 9,00€           Stokken 9,00€           

Totale set 189,00€      Totale set 189,00€      
Service kosten 13,50€         Service kosten 13,50€         

Totale investering 202,50€      Totale investering 202,50€      
Afschrijving -70% 132,30€      Afschrijving -90% -170,10€     

Inruilwaarde 56,70€         Inruilwaarde 18,90€         

Voor Snowboard is dezelfde berekening van toepassing
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