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HYGIËNE
Uit hygiënisch oogpunt worden slips, strings, shorts, boxers ed, vanzelfsprekend alleen over uw eigen ondergoed
aangepast!
Leverings en betalingsvoorwaarden
Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website www.bikinifun.nl en op alle
aanbiedingen van Bikinifun. Deze voorwaarden zijn met name van toepassing op door Bikinifun aangegane
overeenkomsten tot levering van zaken aan haar kopers.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de koper akkoord gaat met
deze voorwaarden.
Artikel 2 - Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Bikinifun zijn vrijblijvend en Bikinifun behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de
prijzen te wijzigen.
2.2 Bikinifun kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden als de koper redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat
de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Bikinifun kan dan ook niet aansprakelijk worden
gehouden voor eventuele type- of zetfouten.
2.3. Een overeenkomst met Bikinifun komt tot stand na acceptatie van een bestelling. Bikinifun is gerechtigd
bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders
bepaald.
Artikel 3 - Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk vermeld of anders door
Bikinifun met u is overeengekomen zijn de prijzen exclusief verzend- of bezorgkosten en inclusief BTW.
3.2 Betaling is mogelijk via iDeal, PayPal of vooruitbetaling per bank. Bikinifun gaat pas over tot levering van het
product wanneer de betaling daarvoor is ontvangen.
3.3 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Bikinifun gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende
overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten / activiteiten op te schorten, dan wel te ontbinden.
Artikel 4 - Levering
4.1 De bestelling wordt afgeleverd op het door u op de website aangegeven afleveradres. U kunt eventueel uw
bestelling afhalen bij Bikinifun. Dit kan uitsluitend na het maken van een afspraak. Om een afspraak te maken kunt u
ons mailen:
bikinifun@live.nl of u kunt telefonisch een afspraak maken: nul zes -22882687
Verzending
Wij versturen de bestelling pas na ontvangst van uw betaling.
Bestellingen die op vrijdag na 11 uur betaald zijn worden 's maandags verstuurd.
Er worden geen bestellingen in het weekend verstuurd.
BIKINIFUN IS NIET AANSPRAKELIJK NOCH VERANTWOORDELIJK VOOR VERLIES OF BESCHADIGING VAN GOEDEREN NA
VERZENDING.
De koper aanvaardt het risico van verzending in geval van brievenbuspost of BasisPakketPost. Mocht de koper dit
risico willen verminderen, dan kiest de koper voor aangetekende verzending.
Verzending naar het buitenland duurt meestal langer i.v.m. douane . Levertijd naar Belgie duurt soms wel 7
werkdagen.
Artikel 5 - 6 Retouren / Klachten
5. Artikelen kunnen binnen 7 dagen na levering worden geretourneerd, mits het betreffende artikel onbeschadigd,
niet gedragen of gewassen is en voorzien is van de originele verpakking en labels.
Retourneren kan UITSLUITEND na schriftelijk (e-mail) contact met vermelding van ordernummer. Via het
contactformulier of direct via bikinifun@live.nl
De kosten en het risico van de retourverzending komen voor rekening van de koper.
Bikinifun zal bij een gegronde klacht binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het geretourneerde artikel het
door de koper betaalde bedrag (minus de verzendkosten van de heenzending € 3,50) terugstorten, mits het
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betreffende artikel onbeschadigd, niet gedragen of gewassen is en voorzien is van de originele verpakking en labels.
Op het moment dat Bikinifun uw retourartikel heeft vergoed , ontvangt u een e-mail.
LET WEL : Bestellingen/ Artikelen met een totaalwaarde (exclusief verzendkosten) van minder dan 15 euro kunnen
niet geretourneerd worden !!!!
6.1 U dient het geleverde artikel op het moment van de levering te onderzoeken of het aan de overeenkomst
beantwoordt. Indien dit niet het geval is, brengt u Bikinifun daarvan zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen drie
(3) werkdagen na de aflevering, schriftelijk of per e-mail op de hoogte. Via het contactformulier of direct via
bikinifun@live.nl
6.2 De kosten van het terugzenden van het betreffende artikel komen voor rekening en risico van de koper.
6.3 Bikinifun zal bij een gegronde klacht binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het geretourneerde artikel het
door de koper betaalde bedrag (minus de verzendkosten van de heenzending € 3,50) terugstorten, mits het
betreffende artikel onbeschadigd, niet gedragen of gewassen is en voorzien is van de originele verpakking en labels.
LET WEL : Bestellingen / Artikelen met een totaalwaarde (exclusief verzendkosten) van minder dan 15 euro kunnen
niet geretourneerd worden !!!!
Artikel 7 Wet Koop op afstand / herroepingsrecht
7.1 In verband met de Wet Koop op afstand zal aan koper na ontvangst van de bestelde artikelen een zichttermijn
worden gegeven, binnen welke termijn koper gerechtigd is, zonder opgaaf van redenen, de onderliggende
overeenkomst te ontbinden en de bestelde artikelen te retourneren c.q. terug te zenden aan Bikinifun. Deze termijn
heeft een periode van 14 kalenderdagen. De retourzending dient u vooraf via e-mail te melden aan bikinifun@live.nl
met uw naam, uw bankrekeningnummer en het factuurnummer. De kosten van de verzending zowel heen als
retourzending zijn voor rekening koper.
7.2 Indien de koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt
Bikinifun zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen van het door koper aan Bikinifun betaalde bedrag, zulks met
uitzondering van de bezorgkosten.
7.3 De kosten van het terugzenden van het betreffende artikel komen voor rekening en risico van de koper.
Wilt U schriftelijk een retour melden dan kan kunt U gebruik maken van het modelformulier herroeping van de
consumentenbond via volgende link :
http://www.consumentenbond.nl/tests/bestanden/geld-verzekeringen/Modelformulier-ontbinding-herroeping-2014.pdf
of van consuWijzer : https://www.consuwijzer.nl/voorbeeldbrieven/kopen-op-afstand/voorbeeldbrief-ontbinding-koopdienst-tijdens-bedenktijd
Nog een opvallende tip van ConsuWijzer :
Bewijs van het terugsturen
Stuurt u een product terug? En raakt het product kwijt of beschadigd? Dan moet u wel kosten betalen. Daarom is het
verstandig om te vragen naar een 'bericht van ontvangst' als u iets terugstuurt. U vraagt dit bij het postkantoor of de
koeriersdienst. Als het product bij de verkoper is aangekomen, dan krijgt u hiervan een bewijs. Het is handig om dit
bewijs te hebben, als een verkoper zegt dat het product niet is aangekomen. Dan kunt u bewijzen dat dit wel is
gebeurd.
Artikel 8 - Aansprakelijkheid
8.1 Bikinifun is op geen enkele manier aansprakelijk voor directe of indirecte schade door (het gebruik van) de
artikelen (geleverd en) verkocht door Bikinifun.
BIKINIFUN IS EVENMIN AANSPRAKELIJK NOCH VERANTWOORDELIJK VOOR VERLIES OF BESCHADIGING VAN
GOEDEREN NA VERZENDING.
De koper aanvaardt het risico van verzending in geval van brievenbuspost of BasisPakketPost. Mocht de koper dit
risico willen verminderen, dan kiest de koper voor aangetekende verzending.
Tot slot :
Deze algemene voorwaarden kunnen ten allen tijde door Bikinifun worden aangepast.
alle teksten en afbeeldingen op deze site zijn zelf gemaakt of zelf bewerkt met behulp van teksten en afbeeldingen
die beschikbaar zijn via google
heeft u moeite met een of meerdere teksten of afbeeldingen stuur dan even een mailtje.
Voor meer informatie of een bestelling kunt U mailen naar : bikinifun@live.nl
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