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Artikel 1 Definities 
Lingerie at Home, gebruikster van 
deze voorwaarden, is ingeschreven in 
het Handelsregister onder nummer 
092099925. Degene die opdracht 
verstrekt tot levering van de door 
Lingerie at Home in haar online winkel 
aangeboden goederen, wordt aange-
duid als “koper”. 
Artikel 2 Werkingssfeer 
Deze Algemene Voorwaarden zijn van 
toepassing op alle prijsaanbiedingen 
en overeenkomsten tussen Lingerie at 
Home en koper. 
Artikel 3 Overeenkomst 
3.1 Een overeenkomst komt tot stand 

na aanvaarding door koper van het 
aanbod van Lingerie at Home. De 
afbeeldingen van de artikelen 
aangeboden door Lingerie at Ho-
me zijn een waarheidsgetrouwe 
weergave van de aangeboden ar-
tikelen. 

3.2  Lingerie at Home is te allen tijde 
gerechtigd om zonder opgaaf van 
reden bestellingen te weigeren. In-
dien een bestelling wordt gewei-
gerd zal koper daar per e-
mailbericht van op de hoogte ge-
steld. Gedane betalingen zullen 
worden teruggeboekt. 

3.3 Na ontvangst van de bestelling 
bevestigt Lingerie at Home onver-
wijld per e-mailbericht de gedane 
bestelling. 

Artikel 4 Prijzen en betalingsvoor-
waarden 

4.1 Alle prijzen vermeld op de website 
van Lingerie at Home zijn inclusief 
19% btw en exclusief verwerkings-
kosten. Bij aankopen tot een be-
drag ad € 50,00 bedragen de ver-
werkingskosten € 4,95. Bij aanko-
pen boven de € 50,00 worden 
geen kosten in rekening gebracht.  

4.2  Betaling dient plaats te vinden 
door middel van volledige betaling 
voorafgaand aan de verzending. 
Koper kan uitsluitend betalen via 
iDeal.  

Artikel 5 Verzending 
5.1  Verzending geschiedt binnen 

zeven werkdagen na ontvangst 
van de betaling. Koper dient er re-
kening mee te houden dat de be-
stelling 2-3 werkdagen na verzen-
ding wordt afgeleverd. Indien een 
artikel niet binnen bovenvermelde 
termijn geleverd kan worden, zal 
Lingerie at Home koper hierom-
trent per e-mailbericht informeren. 

5.2 Indien de bestelling uit meerdere 
artikelen bestaat waarvan er één 
of meerdere niet binnen de termijn 
leverbaar is, zal Lingerie at Home 
koper per e-mailbericht verzoeken 

of verzending in delen dient plaats 
te vinden. Indien koper niet binnen 
zeven werkdagen reageert op 
voormeld e-mailbericht, zal Linge-
rie at Home overgaan tot verzen-
ding in delen.  

5.3 Indien levering niet binnen de 
termijn van artikel 5.1 kan plaats-
vinden, heeft koper gedurende ze-
ven dagen nadat hij hiervan op de 
hoogte is gesteld de gelegenheid 
de overeenkomst zonder kosten te 
ontbinden. Lingerie at Home zal 
alsdan voor terugbetaling van het 
volledige bedrag aan koper zorg-
dragen.  

Artikel 6 Herroeping 
6.1 Koper kan gedurende zeven 

werkdagen na ontvangst van het 
gekochte besluiten tot herroeping 
over te gaan. Het besluit van koper 
om tot herroeping over te gaan 
dient aan Lingerie at Home binnen 
voormelde termijn per e-
mailbericht te worden medege-
deeld. Koper kan alsdan zonder 
opgaaf van reden het gekochte 
voor eigen rekening aan Lingerie 
at Home retourneren. Herroeping 
is uitsluitend mogelijk indien het ar-
tikel voorzien is van alle kaartjes, 
alle labels en hygiënestrips.  

6.2 Koper dient er voor zorg te dragen 
dat het artikel uiterlijk zeven werk-
dagen nadat herroeping heeft 
plaatsgevonden aan Lingerie at 
Home wordt geretourneerd. Bin-
nen veertien werkdagen na retour-
ontvangst van het artikel, zal Lin-
gerie at Home het betaalde bedrag 
aan koper terugboeken.  

Artikel 7 Ruilen en retourneren 
7.1 Indien een artikel ondanks de 

zorgvuldige verstrekte informatie 
niet aan de verwachtingen van ko-
per voldoet, bestaat de mogelijk-
heid het artikel te retourneren. De 
kosten verbonden aan het retour-
neren van een artikel komen voor 
rekening van koper. Koper dient er 
voor te zorgen dat de zending vol-
doende is gefrankeerd. Kosten als 
gevolg van onvoldoende frankeren 
kunnen aan koper in rekening 
worden gebracht. 

7.2 Retourneren is uitsluitend mogelijk 
indien: 

-  het artikel binnen veertien werkda-
gen na ontvangst aan Lingerie at 
Home retour zijn gezonden. De da-
tum van de poststempel is bepa-
lend voor het vaststellen van de 
termijn; 

-  het artikel voorzien is van alle 
originele kaartjes, labels, hygi-
enestrips en ongedragen is; 

-  het artikel in de originele verpak-
king retour wordt gezonden en het 
retourformulier volledig is ingevuld; 

7.3 Indien een artikel retour wordt 
gezonden met het verzoek een 
ander artikel terug te zenden (rui-
ling), zullen door Lingerie at Home 
niet voor een tweede keer verwer-
kingskosten in rekening worden 
gebracht.  

7.4 Aan koper die een artikel na de 
termijn van veertien werkdagen re-
tour zendt, zonder dat een verzoek 
tot ruiling wordt gedaan, zal per e-
mailbericht een tegoedbon ter 
waarde van het betaalde bedrag 
worden verstrekt. 

7.5 Producten die met een korting van 
50% of meer worden aangeboden 
kunnen niet geruild of geretour-
neerd worden. 

Artikel 8 Klachten 
8.1 De artikelen die Lingerie at Home 

aanbiedt op haar website voldoen 
aan de op de website vermelde 
specificaties. Lingerie at Home 
staat er voor in dat de artikelen 
voldoen aan de overeenkomst, de 
daarin vermelde specificaties en 
aan de redelijke eisen van deug-
delijkheid en bruikbaarheid. Moch-
ten er ondanks de zorgvuldigheid 
van Lingerie at Home toch klach-
ten zijn omtrent een geleverd arti-
kel, dan dienen deze per e-
mailbericht aan Lingerie at Home 
te worden medegedeeld. 

8.2 Na ontvangst van de zending dient 
koper de artikelen te controleren 
en in geval van een gebrek direct 
nadat het gebrek is geconstateerd 
Lingerie at Home per e-mailbericht 
te informeren.  

8.3 Klachten met betrekking tot de 
kwaliteit van een artikel worden al-
leen in behandeling genomen in-
dien koper de wasvoorschriften 
van het artikel in acht heeft geno-
men. 

8.4 Lingerie at Home zal binnen 14 
werkdagen na ontvangst van de 
klacht een reactie geven. Indien 
een langere behandelingstermijn 
noodzakelijk is, zal Lingerie at 
Home koper antwoorden met een 
indicatie waarbinnen de klacht be-
antwoord gaat worden. 

Artikel 9 Geschillen 
Op alle overeenkomsten is uitsluitend 
Nederlands recht van toepassing. Alle 
geschillen die mochten ontstaan uit 
overeenkomsten aangegaan met 
Lingerie at Home zullen in eerste 
aanleg worden berecht door de be-
voegde Rechtbank te Arnhem.  

 


