
Algemene voorwaarden 

Lion International B.V. is aangesloten bij de Centrale Branchevereniging Wonen 

(CBW). Dat betekent dat deze online verkoopvoorwaarden van Lion International 

B.V. in overeenstemming zijn met de algemene voorwaarden van de CBW en dat 

Lion International B.V. zich aan de algemene voorwaarden van de CBW houdt. Dat 

bied je als klant vele voordelen maar vooral ook extra zekerheid. De algemene 

voorwaarden van CBW-erkende woonwinkels zijn namelijk opgesteld in 

samenwerking met de Consumentenbond. Daardoor ben je extra goed beschermd 

als je iets koopt. Bijvoorbeeld op het gebied van (aan)betalen, annuleren, levering, 

vervoer en garantie. 

In de algemene voorwaarden van de CBW wordt herhaaldelijk verwezen naar de 

wet over de bescherming van de consument bij op afstand gesloten 

overeenkomsten, ook wel de Wet koop op afstand genoemd. Deze wet is onder 

meer van toepassing op de verkoop via internet, onder voorbehoud van typefouten 

waaronder foutieve artikelprijzen en foutieve artikelafmetingen. 

Samenstelling van Bopita-meubelen 

Alle Bopita-meubelen voldoen aan alle Europese veiligheidsnormen voor 

kinderartikelen en meubelen. 

Kasten / commodes / klein meubelen 

Zichtbare delen zijn van gelakt MDF (soms gecombineerd met mat spaanplaat), 

gefinisht eiken of gebeitst beuken- of grenenhout. De kastindelingen zijn 

samengesteld uit MDF en gemelamineerd spaanplaat. De achterwanden zijn van 

hardboard. Houd er rekening mee dat de kleuren van de foto's zoals gebruikt op de 

website kunnen afwijken van de werkelijkheid. 

Bedden 

Alle bedzijdes zijn bij gelakte meubelen van MDF en bij gebeitste meubelen van 

grenen. De dragende delen (poten en trappen) van de bedsystemen zijn van 

massief beuken. 

Prijzen 

Alle prijzen op deze website zijn in Euro’s en inclusief BTW. Typefouten onder 

voorbehoud. 

Wanneer van toepassing? 

Deze online algemene en aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op elk 

aanbod van Lion International B.V. dat via de webwinkel van Leen Bakker gedaan 

wordt en op elke overeenkomst op afstand die vervolgens tussen jou en Lion 

International B.V. tot stand komt. Door het plaatsen van een bestelling via de 

webwinkel van Leen Bakker, geef je te kennen dat je met de toepasselijkheid en 

inhoud van deze online verkoopvoorwaarden instemt. De online 

verkoopvoorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en kunnen 

via www.bopita.com/nl/algemene-voorwaarden worden ingezien, gedownload en 

geprint. 

https://www.inretail.nl/wp-content/uploads/2022/09/AV2022_WONEN_onlineversie.pdf
https://www.inretail.nl/wp-content/uploads/2022/09/AV2022_WONEN_onlineversie.pdf
https://www.bopita.com/nl/algemene-voorwaarden


 

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden de online 

verkoopvoorwaarden aan jou beschikbaar gesteld. 
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Conditions générales de vente 

Lion International B.V. est affilié à Centrale Branchevereniging Wonen (CBW). Cela 

veut dire que ces conditions de vente de Lion International B.V. sont conforment aux 

conditions de CBW et que Lion International B.V. respecte les conditions générales 

de CBW. 

Composition des meubles de Bopita 

Tous les meubles de Bopita sont conforment aux normes européennes de sécurité 

pour les meubles d'enfants. 

Armoires/commodes/Petits meubles 

Les pièces visibles des meubles sont en MDF peint ou en bois de pin laqué. Les pièces 

intérieures des meubles sont en MDF et panneaux mélaminés. Les parois arrières sont 

de panneaux durs. 

Lits 

Les parties visibles sont en MDF laqué (parfois combiné avec des panneaux de 

particules mats), en chêne fini ou en hêtre ou pin teintés. Les pièces portantes (pieds 

de lit et escaliers) des système de lit sont en bois massif d'hêtre. 

Articles de vente 

Pour tous les articles de vente: aussi longtemps que l’épuisement des stocks. Les 

typos sont sujets à changement.Tous les prix sur ce site sont en euros et incluent la 

TVA. A l'exception des pays du Danemark et de la Suède, où les prix sont indiqués 

dans la monnaie locale. Sous réserve de fautes de frappe. 

Prix 

Tous les prix sur ce site sont en euros et incluent la TVA. Sous réserve de fautes de 

frappe. 

Coordonnées de Lion International B.V.: 

Lion International B.V. (Bopita) 

Energieweg 1 

6662 NS  Elst Gld. 

les Pays-Bas 

Numéro de téléphone: +31 481 37 57 17 

Adresse email: sales@bopita.com 

Numéro de chambre de commerce: 09064146 

Numéro d'identification de TVA: NL009149260B01 
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tel:+31481375717
mailto:sales@bopita.com

