Boopiez.nl
Spoorstraat 28A
6953 BX Dieren
www.boopiez.nl

Artikel 1 - Definities
Boopiez.nl is een webwinkel die gespecialiseerd is in de verkoop van lingerie, badmode en
sportbh's in de grotere cupmaten. Onze producten zijn te verkrijgen in de cupmaten D t/m K.

Artikel 2 - Toepasselijkheid
2.1Â Op onze aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die gesloten zijn via onze
webshop www.boopiez.nl, zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden van op toepassing.
Hiermee worden andere algemene voorwaarden uitgesloten.
2.2Â Hetgeen in deze Voorwaarden bepaald is kan slechts schriftelijk van worden afgeweken.
Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige
bepalingen onverkort van kracht.
2.3Â Door het plaatsen van een bestelling bij boopiez.nl en/of het accepteren van een
aanbieding aanvaardt de consument deze Algemene Voorwaarden als ook alle andere rechten
en plichten zoals vermeld staat in deze voorwaarden.

Artikel 3 - De overeenkomst
3.1Â Een overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een bestelling door de consument
via de website boopiez.nl. Boopiez is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende
informatie op te vragen. Wanneer een bestelling wordt geweigerd, wordt dit uiteraard aan de
consument medegedeeld.

Artikel 4 - De prijs
4.1Â De genoemde prijzen op de site zijn in euro's en Incl. BTW. Verzendkosten zitten niet
hierbij inbegrepen. Voordat u de bestelling definitief plaatst word er een overzicht getoond van de
definitieve prijzen.
4.2Â Verzending binnen Nederland zal kosteloos geschieden. Voor België zal er een bedrag
berekend worden van €6.95.
4.3Â Boopiez kan niet verantwoordelijk worden gehouden aan prijsvermeldingen die duidelijk
onjuist zijn, hiermee denken we aan een gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan
onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
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4.5Â Afwijkingen in kleur en type in onze producten zijn voorbehouden. Onze artikelen worden
duidelijk en waarheidsgetrouw en zo volledig als de redelijkheid vereist afgebeeld en
beschreven.
4.6Â Aanbiedingen zijn slechts geldig op in de aangegeven periode en/of zolang de voorraad
strekt. Na deze periode kan er geen aanspraak meer worden gemaakt op deze prijzen.

Artikel 5 - Betaling
5.1Â Betalingen kunnen gedaan op (een van) de wijze(n) die aangegeven staan in het
bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden
worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een
bestelbevestiging met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. De betaling
dient te allen tijde vooraf gedaan te worden. De volgende methode kunnen gebruikt worden:
Ideal
Paypal
Creditcard
Overboeking
Overboekingen kunnen gestort worden op het volgende rekeningnummer: NL83 RABO 0165
8239 t.n.v Boopiez.

Artikel 6 - Verzenden en levering.
6.1Â Artikelen worden zo snel mogelijk verzonden.
6.2Â Een bestelling kan nog door de klant geannuleerd worden mits de betaling nog niet
voldaan is.
6.3Â De klant heeft het recht om de bestelling 14 dagen na ontvangst gedeeltelijk of volledig te
herroepen of anuleren. Bestellingen kunnen kosteloos retour gestuurd worden (alleen
nederland).
6.4Â Indien de klant een bestelling retour wil zenden dient dit 14 dagen na ontvangst per mail
gemeld te worden. Deze mail dient de volgende informatie te bevatten: naam,ordernummer,
telefoonnummer en indien nodig bankgegevens. Als uw verzoek aan bovenstaand voldoet,
ontvangt deze een mail met akkoord en kan de bestelling retour gestuurd worden.
Verzendkosten voor het retour zenden van (een deel van) een bestelling, zijn altijd voor rekening
van de klant, deze worden niet door Boopiez vergoed.
6.5Â Uiterlijk 14 werkdagen na ontvangst van bovengenoemde akkoord per email dient het
artikel retour gezonden te worden. De consument ontvangt een E-mail als het pakket is
ontvangen en indien het conform overeengekomen is afgeleverd zal Boopiez.nl binnen 14 dagen
het verschuldigde bedrag terugstorten.
6.6Â Alleen producten die nog in de originele staat van verzending zijn, voorzien van
aangehechte labels, in originele verpakking, ongekreukt en niet vies of gedragen, kunnen
worden geaccepteerd als retour.
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Artikel 7 Retour sturen
Je hebt het recht je bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren.
Je hebt na annulering nogmaals 14 dagen om je product retour te sturen. Je krijgt dan het
volledige orderbedrag gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van je huis naar de webwinkel
zijn voor eigen rekening.

Artikel 8 - Klacht met betrekking tot levering van uw bestelling

8.1Â Boopiez staat ervoor in dat artikelen die geleverd zijn deugdelijk zijn een aan de vermelde
specificaties voldoen.
8.2Â Gebreken aan producten die zijn onstaan als gevolg van normaal slijtage of die te wijten
zijn aan aanmerkelijke schuld van de klant vallen niet onder garantie. Producten dienen
gewassen te worden zoals in de wasvoorschriften staat vermeld. Wanneer de klant de schade
zelf heeft proberen te herstellen zal de garantie vervallen.
8.3Â Wanneer er gegronde klachten zijn, kunnen deze duidelijk omschreven gestuurd worden
naar: info@boopiez.nl

Artikel 9 - Overmacht
Boopiez is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene
voorwaarden verstaan: naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen,
alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop Boopiez geen invloed kan
uitoefenen, doch waardoor Boopiez niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
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