
Algemene Voorwaarden By Barbarella 
 
Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer 
By Barbarella is per mail bereikbaar via info@bybarbarella.nl 
/ klantenservice@bybarbarella.nl en barbara@bybarbarella.nl 

of telefonisch op nummer 06-57944048. 

 
KvK:   58382364 
Btw-nummer:  NL014195306B02 
Website:  www.bybarbarella.nl 
 

Artikel 2 - Toepasselijkheid 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk 

aanbod van By Barbarella en op elke totstandgekomen 
overeenkomst op afstand tussen By Barbarella en 

consument. 
2. Voordat de overeenkomst op afstand elektronisch 

wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene 
voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Er 

kan uitsluitend een overeenkomst tot stand komen 
indien u tijdens het bestelproces deze algemene 
voorwaarden heeft geaccepteerd. 

 

Artikel 3 - Het aanbod 
1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige 

omschrijving van de aangeboden producten. De 
beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede 
beoordeling van het aanbod door de consument 

mogelijk te maken. By Barbarella maakt gebruik van 
afbeeldingen welke een waarheidsgetrouwe weergave 
van de aangeboden producten zijn. Kennelijke 
vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden 

By Barbarella niet. 
 
Artikel 4 - De overeenkomst 
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van 

aanvaarding door de consument van het aanbod en het 
voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische 
weg heeft aanvaard, bevestigt By Barbarella onverwijld 
langs elektronische weg de ontvangst van de 

aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van 
deze aanvaarding niet door de ondernemer is 
bevestigd, kan de consument de overeenkomst 
ontbinden. 

 
Artikel 5 – Herroepingsrecht / retourneren 
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de 

mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van 

redenen te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze 
bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het 
product door de consument. 

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig 

omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het 
product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor 
zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het 
product wenst te behouden. Indien hij van zijn 
herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met 

alle geleverde toebehoren in de originele staat en 
verpakking aan By Barbarella retourneren, conform de 
daarvoor verstrekte instructies. 

 

Artikel 6 - Kosten in geval van herroeping / 
retourneren 

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn 
herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending 
voor zijn rekening. 

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal By 
Barbarella uitsluitend het aankoopbedrag zo spoedig 

mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de 
terugzending, terugbetalen. 

 
Artikel 7 - Wijgeren herroepingsrecht / retourneren 
1. By Barbarella kan het herroepingsrecht van de 

consument wijgeren voor zover voorzien in Artikel 5. 

 
Artikel 8 - De prijs 
1. De prijzen zoals vermeld op de website zijn inclusief 

21% BTW en exclusief verzendkosten.  

2. De verzendkosten bedragen € 5,95 per bestelling.  

3. De prijzen zijn onderhevig aan veranderingen. 

Verandering in prijs zijn niet van toepassing op reeds 

tot stand gekomen koopovereenkomsten.  

Artikel 9 - Conformiteit  

1. By Barbarella staat er voor in dat de producten voldoen 

aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde 
specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid 
en/of bruikbaarheid en de op de datum van de 

totstandkoming van de overeenkomst bestaande 
wettelijke bepalingen.  

 
Artikel 10 - Levering en uitvoering 
1. By Barbarella zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in 

acht nemen bij de uitvoering van bestellingen van 
producten. By Barbarella werkt voor de uitvoering van 
bestellingen samen met DPD. Zie www.dpd.nl 

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de 

consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. By 
Barbarella zal uitsluitend adressen van binnen de 
Europese Unie accepteren. 

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 3 lid 2 

van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal By 
Barbarella geaccepteerde bestellingen binnen de 
daarvoor gestelde leveringstijd verzenden, doch uiterlijk 
binnen 30 dagen. 

 

Artikel 11 - Betaling 
1. Betalingen kunnen geschieden middels iDeal, PayPal of 

bankoverschrijving. De producten worden uitsluitend 

verzonden nadat de volledige betaling is overgemaakt.  

Artikel 12 - Aansprakelijkheid 

1. By Barbarella is in geval van aansprakelijkheid 

uitsluitend aansprakelijk tot de hoogte van het 

aankoopbedrag. 

Artikel 13 - Privacy 
1. By Barbarella zal uw gegevens uitsluitend gebruiken 

voor de uitlevering van uw bestelling en om u op de 

hoogte te houden over By Barbarella. 

Artikel 14 - Geschillen 
1. Op overeenkomsten tussen By Barbarella en de 

consument waarop deze algemene voorwaarden 

betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van 
toepassing.
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