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Voorwoord 
Hier ligt hij dan, de nieuwste Blue & White 
lingeriecatalogus boordevol met het allermooiste
(en voordeligste!) wat wij te bieden hebben op
lingeriegebied. Uit ons supergrote assortiment
hebben wij slechts een klein gedeelte laten
fotograferen zodat u een nog beter beeld krijgt
van wat wij zoal verkopen.

Naast ons standaard assortiment hebben wij in
onze winkel (op de Ceintuurbaan in Amsterdam)
nog veel meer van deze nachtkleding in
voorraad. Wij zijn bijv. gespecialiseerd in
bijzondere kousen en beschikken over een
heel groot assortiment torseletten en
corseletten. 

Verder zijn wij, als eerste in
Nederland, bezig om een
echt sexy collectie
samen te stellen voor de
grotere damesmaten
(maat 46 t/m 56!).
En als wij zeggen sexy,
dan bedoelen we (met 35
jaar ervaring) ook sexy!

Mochten wij u een
beetje nieuwsgierig
hebben gemaakt, een
bezoek aan onze
winkel is altijd de
moeite waard.
Daar hebben we
alles op voorraad,
kunt u `t passen
en natuurlijk ook
meteen meenemen. 

Want zeg nou zelf: u moet het feitelijk allemaal van dichtbij
gezien hebben om een nog betere keuze te maken, toch ?

Mocht u geen tijd hebben om langs te komen,
ook dan hebben wij een oplossing !

Want winkelen bij Blue & White is
eenvoudig tot zelfs zeer eenvoudig:

u vult uw bestelkaart in en plaatst
uw bestelling per post/internet/

e-mailfax/telefoon, zegt u het maar...
alles kan bij Blue & White !
Wij zorgen ervoor dat u uw

bestelling heel snel thuis bezorgt
krijgt, omdat de klant nog steeds

koning is bij ons! 

Wilt u alles nog sneller-dan-snel,
grijp dan uw telefoontje en bel ons;

op de linker pagina hiernaast staat ons
telefoonnummer met 6 lijnen !!

U krijgt dus nooit een
vervelende `computerstem`

aan de lijn, maar een echt
mens van vlees en bloed !

Belt u voor twaalf uur,
dan gaan uw spullen nog

dezelfde dag bij ons de
deur uit ! En als de

bezorger snel is (en dat zijn
ze af en toe...) dan heeft u

uw bestelling al de
volgende dag in huis! 

Wij wensen u heel veel
(voordelig!) winkelplezier

en mocht u vragen hebben:
bel ons! 

Met vriendelijke groet,

B & W Directie en
Klantenservice 

LET OP!
BETAALD PARKEREN

Telefax
U legt gewoon uw
bestelkaart op uw fax, stuurt
‘m naar ons toe en uw
bestelling gaat de volgende
werkdag de deur uit. Let op,
dit is alleen mogelijk als u
met een credit card, of aan
de deur wenst af te rekenen
(zie hiernaast). Natuurlijk
ontvangt u nooit een fax van
ons. U kunt dus gewoon de
fax van uw werk gebruiken.
Bestellingen onder de €30,-
kunnen helaas niet onder
rembours of per credit card
betaald worden.

Fax (020) 610 52 91

Per post
U kiest voor TPG
Post? Stuur dan uw bestelling in
de door ons meegezonden
antwoord envelop. U betaalt
zoals u dat aankruist op het
bestelformulier. Wilt u aan de
postbode betalen, tel dan de
rembourskosten (€12,50) bij het
totaalbedrag. Uw bestelling
wordt in een discreet pakketje
toegezonden. Bent u niet thuis,
dan wordt er een berichtje
achtergelaten wanneer het pak-
ketje opnieuw wordt aangebo-
den of waar u het eventueel
kunt afhalen.

Ceintuurbaan 248

Rembours
U wilt aan de
postbode betalen? Bestel dan
onder rembours. Bent u niet
thuis, dan laat de postbode
een berichtje achter, zodat u ‘t
op ‘t postkantoor kunt afhalen.
Bestelt u vóór 12.00 uur ‘s och-
tends PER TELEFOON, dan
versturen wij de artikelen nog
dezelfde dag naar u toe.
Wij rekenen €12,50 extra voor
deze  service. Rembours-
zendingen onder de €30,- kunnen
we helaas niet accepteren.
Remboursen buiten Nederland
zijn niet mogelijk.

€12,50rembourskosten

Rembours

Bank
overschrijving
Rechtstreeks op onze bank-
rekening betalen kan ook.
U  zendt uw overschrijving
naar uw EIGEN BANK. 
Vermeld het bedrag en onder
“mededeling” de bestel-
nummers. Uw bank verzorgt
de rest. Wij ontvangen uw geld
ongeveer 3 werkdagen later en
versturen dan uw bestelling.
Voor bestellingen onder de
€30,- moeten wij helaas €3,95
verzendkosten berekenen.

ABN AMRO
54.52.11.999

De telefoon
De snelste manier
U gebruikt de telefoon?
Wij noteren dan uw gegevens
en belt u voor 12 uur ‘s ochtends,
dan gaat uw bestelling nog
dezelfde dag de deur uit!
U betaalt per credit card of
eventueel aan de deur (voor
details zie hiernaast). Bestellingen
onder de €30,-  kunnen helaas
niet onder rembours of per
credit card (Eurocard, Visa,
Dinersclub  en American
Express) betaald worden.

(020) 610 17 41

Internet
Bestellen via het
internet is wel heel
makkelijk. Op onze site
www.blue-white.nl treft
u een knop aan met 
‘bestelformulier’. Als u hierop
drukt kunt u heel eenvoudig
uw bestelling plaatsen, de rest
wijst zich allemaal vanzelf.

www.blue-white.nl

@

Giro
overschrijving
Op uw overschrijvings-
kaart vermeldt u onder mede-
delingen de bestelnrs. en stuurt
deze kaart DIRECT NAAR DE
POSTBANK t.a.v. Blue & White,
Amsterdam. Ongeveer 3 werk-
dagen later ontvangen wij uw
betaling en versturen dan de
artikelen. Voor bestellingen
onder de €30,- moeten wij
helaas €3,95 verzendkosten
berekenen.

GIRO 22.10.396

Contant geld
Het bedrag samen
met uw bestelling naar ons
toe sturen (AANGETEKEND).
Eventueel wisselgeld zenden
wij in waardecoupons retour.
Zend ons geen munten!!
Voor bestellingen onder de
€30,- moeten wij ook hier
helaas €3,95 verzendkosten
berekenen. 

Hoe kan ik bestellen ?
Al u een bestelling wilt doen, dan hoeft u alleen de

gegevens die op iedere pagina in het zwarte blokje staan
te vermelden. U neemt uw bestelformulier en mvermeld

het bestelnummer, de prijs en de eventuele maten.
U heeft nu de keuze uit 4 mogelijkheden.

En hoe mag ik betalen ?
U kunt vaak op verschillende manieren betalen
(Belgische klanten niet vergeten €12,50 extra
aan verzendkosten te rekenen) Blue & White

accepteerd de volgende betaalwijzen.

Routebeschrijving
Komende vanuit Rotterdam/ Den Haag
RICHTING: Amsterdam  (A4). Vervolgens: Vlak voor Amsterdam volg bord (Ring A10 Zuid) RAI. Dan
afslag S109 / S110 RAI. Beneden aan weg bij stoplichten rechtsaf, richting RAI en zie vervolg-route.
Komende vanuit Leeuwarden / Hoorn / Purmerend
RICHTING: Amsterdam (A10). via de Coentunnel. Vervolgens: Na de Coentunnel aanhouden Utrecht /
Amersfoort (A10 Zuid). afslag (S109 / S110 RAI). Beneden aan weg, stoplichten rechtsaf richting RAI
en zie vervolg-route.
Komende vanuit Hengelo / Amersfoort
RICHTING: Amsterdam (A1).Vervolgens: Vlak voor Amsterdam volg bord:Diemen (A1) E231.
Aanhouden ring (Oost A10) Den Haag. Op deze weg komt afslag (109) RAI.
Beneden aan weg, stoplichten rechtsaf richting RAI en zie vervolg-route.
Komende vanuit Maastricht / Utrecht
RICHTING: Amsterdam  (A2) E35. Vervolgens: Bij Amsterdam, volg bord CENTRUM (S110). 
Eerste stoplicht rechtdoor, dit is de Rijnstraat, gaat over in de van Woustraat. 4e stoplicht linksaf,
dat is de Ceintuurbaan, U rijd alsmaar rechtdoor en na het 2e stoplicht, over de
kruising op nr. 248 aan de linker kant naast Kwik-FIT vindt u BLUE & WHITE.

VERVOLG-ROUTE
Vanaf de RAI rechtdoor, volg bord (S109 Oud Zuid) dit is het Europaplein. Met flauwe bocht mee naar
links, dit is de Scheldestraat. Bij 3e stoplicht linksaf, dit is de Ceintuurbaan aan de linkerkant ziet u op
nr. 248 BLUE & WHITE.

Per Openbaar vervoer
Vanaf het Centraalstation: tramlijn 24 en 25, vanaf het Amstelstation tramlijn 12 en vanaf
het Muiderpoortstation bereikt u ons met tramlijn 3. Voor alle tramlijnen geldt: uitstappen hoek
Ceintuurbaan/Ferdinand Bolstraat.

Ceintuurbaan 248,
1072 GG Amsterdam, 

Tel: 020-6101741
Fax: 020-6105291

Openingstijden:
Dagelijks 09.30-18.00 uur
Donderdag tot 21.00 uur 

Zaterdag van 12.00-17.00 uur
Zon- en feestdagen gesloten
www.blue-white.nl

Fluwelen
beugelbody

met luipaardprint
en ‘drukknoop’.
Sluiting in het

kruis.

BEUGELBODY
Kleur: Luipaardprint (zie foto)

Maat: 70=S - 75=M -80=L
Bestelnr: 1503 9,95

OP=OP

Credit card

Dit is de meest moderne
manier. Vermeld uw kaartnummer,
vervaldatum en handtekening
op uw bestelkaart en verstuur
deze per fax of post. Per tele-
foon of internet kan natuurlijk
ook! Net als bij de rembours-
zendingen kunnen we helaas
geen Credit Card bestellingen
onder de €30,- accepteren.
Om complicaties te voorkomen
is het slim om zowel het adres
waar uw bestelling heen moet
en het adres waaronder u
bekend staat bij de credit card
organisatie, op uw bestelkaart
te vermelden. Mocht er iets
onduidelijk zijn, bel ons dan!
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BEUGEL BH+SLIP
Kleur: rood met zwart kant

Maat: 75B/C/D-80B/C/D-80B/C/D
Bestelnr: 1605 29,95

Ook in bordeaux
met zwart kant

verkrijgbaar.
Inclusief slip!

KANTEN SETJE
Kleur: zwart

Maat: 36/44 (1 maat)
Bestelnr: 3085 23,75

020  610 17 41Telefoon:
Reveal plak BH,

ideaal voor onder
een strapless

jurk, waarbij de
zijkanten van de

jurk open zijn.
Past altijd.

Per 5(x2) stuks
verpakt.

5-delig ‘Kamermeisjes’ outfit: 
1) body met schortje 
2) kanten polsmanchetten 
3) string slipje 
4) hoedje 
5) netkousje met strik 

SERVEERSTER KANT
Kleur: wit met zwart
Maat: 36/44 (1 maat)

Bestelnr: 1574 28,95

‘REVEAL’ PLAK BH
Kleur: blanke huid

Maat: BH 70-85(1 maat)
Bestelnr: 1538 19,85

‘CLASSIC’ PLAK BH
Kleur: blanke huid
Maat: A-B-C-D-DD

Bestelnr: 1532 17,75

Plak BH Classic,
voor ondereen
strapless jurk

waarbij het
‘bustiergedeelte’

van de jurk wordt
ondersteund door

bijvoorbeeld
baleinen en dus
onder de armen

niet bloot is!
Past altijd.

In 5 verschillende
cupmaten.

Verpakking
van 5 x (2) stuks.

OPEN SETJE BH
Kleur: zwart met rode details

Maat: 36/44 (1 maat)
Bestelnr: 3018 24,65

Kanten setje, 3-delig:
1) Open BH (zonder beugel)
2) Bijpassende jarretel 
3) Bijpassend slipje

Kanten mini set, 3-delig:
1) Strik BH met verstelbare 

schouderbandjes
2) Bijpassende jarretel 
3) Bijpassend slipje
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LAK CORSET
Kleur: zwart

Maat: zie foto
Bestelnr: 3037 112,90

BASIS LAKSTRING
Kleur: zwart

Maat: 36/46(1 maat)
Bestelnr: 1573 5,80

Maten: S (36/38)
M (40/42)
L (44/46)

XL (46/48)

WETLOOK CORSET
Kleur: zwart

Maat: 75BC/75BC/80BC
Bestelnr: 1617 41,95

WETLOOK CORSET XL
Kleur: zwart

Maat: 85CD/90CD/95CD
Bestelnr: 4505 48,95

Originele ‘Victoriaanse’
Vetercorseletten

Doordat dit handgemaakte hoogwaardige
kwaliteitscorseletten zijn en omdat er zoveel
keuze is wat betreft de maten, kan de levertijd in
sommige gevallen oplopen tot 3 weken.
Tip: Informeer altijd eerst of uw maat bij ons op
voorraad is, zodat u niet onnodig lang hoeft te
wachten op uw ‘pronkstukje’. Want, eerlijk is
eerlijk, dit zijn nu eenmaal de mooiste corselet-
ten uit onze collectie...

TAILLESNOERDER
Kleur: zwart, rood

Maat: zie foto
Bestelnr: 1559 99,00

KLASSIEK CORSET
Kleur: zwart, rood

Maat: zie foto
Bestelnr: 1607 124,95

Taillesnoerder ‘Reviens’
Hetzelfde als artikel 11660077
maar dan met ‘blote borsten.
Kousen apart leverbaar. 
Maten: 36 (taille 56 cm)

38 (taille 61 cm)
40 (taille 66 cm)
42 (taille 71 cm)
44 (taille 76 cm)
46 (taille 81 cm)
48 (taille 86 cm)

‘Nostalgique’ klassiek
corset gemaakt van satijn.
Met echte baleinen en
een prachtige ‘veter’rug.
Voor een echte Wespentaille!
Kousen apart leverbaar.
Maten:
36 (taille 56 cm)
38 (taille 61 cm)
40 (taille 66 cm)
42 (taille 71 cm)
44 (taille 76 cm)
46 (taille 81 cm)
48 (taille 86 cm)

Zwart strapless lak
corset van mooie

stretch lakstof.
Aan de voorkant te

sluiten met een rits.
Met verstelbare

jarretelles en mooi
Frans kant aan
de onderkant.

Getailleerd en met
figuurcorrigerende

baleinen!

FLUWELEN CORSET
Kleur: zwart, bordeaux, groen

Maat: zie foto
Bestelnr: 1510 159,75

‘Nostalgique’ de luxe, fluwelen
vetercorselet. Voorzien van
extra zware baleinen,
metalen voorsluiting en
prachtige veterrug.
Inclusief 6 afneembare
jarretelles en Nederlandse
gebruiksaanwijzing:
‘Hoe werkt een insnoercorset?’
Kousen apart leverbaar. 
Maten: 36 (taille 56 cm)

38 (taille 61 cm)
40 (taille 66 cm)
42 (taille 71 cm)
44 (taille 76 cm)
46 (taille 81 cm)
48 (taille 86 cm)

LAKCORSET VICTORIA
Kleur: zwart lak

Maat: zie maten 1510
Bestelnr: 3064 199,90

Wetlook corset met afneembare schouder-
bandjes en 3 baleinen aan de voorkant.

De achterkant is van zeer rekbare stretch
elastiek gemaakt en heeft een handige sluiting.
Met GRATIS rekbaar slipje. Ook verkrijgbaar in

grotere maten! Zie prijsblokje hierboven
(Bestelnr. 4505)

Zwarte basis lakstring,
passend bij o.a. artikel 3037.



BABY DOLL
Kleur: rood 

Maat: S-M-L-XL
Bestelnr: 3078 14,95

Satijnen babydoll.
Valt glad om

het lichaam en
is heerlijk sexy

om in te slapen.
Wilt u perfect

voor de dag
komen?

Bestel dan
tevens de

satijnen
ochtendjas

(peignoir,
artikel 33008811)
en laat ook

uw sexleven
weer floreren.

Satijn

OCHTENDJAS
Kleur: rood 

Maat: S-M-L-XL
Bestelnr: 3081 21,95
Satijnen, knielange, ochtendjas.

PYAMA
Kleur: rood satijnen 

Maat: S-M-L-XL
Bestelnr: 1569 27,95

CORSET + SLIP
Kleur: rood/zwart

Maat: zie info hieronder
Bestelnr: 1621 44,90
Chique corset van mooi kant met
in het midden doorschijnende stof.
Afneembare schouderbandjes
en een bijpassende string.
Maten:
75 A/B/C/D 
80 B/C/D 
85 B/C/D

Corset van Frans
kant met verstelbare
schouderbandjes en
jarretelle. BH cup is
van boven voorzien
van een elastisch
randje waardoor uw
borsten perfect voor
de dag zullen komen.
Ook verkrijgbaar in
grotere maten! Zie
prijsblokje hieronder
(Bestelnr. 4526)
Maten: 70 A/B/C/D 

75 A/B/C/D 
80 A/B/C/D 

Zwart lakcorset
met aan de voorzijde 
een rijglint. Met 
gratis G-string!
Maten: 70 B/C

75 B/C
80 B/C/D
85 C/D
90 C/D
95 C/D 

LAKCOSRSET
Kleur: zwart

Maat: zie info hierboven
Bestelnr: 1522 47,95

CORSET KANT+SLIP
Kleur: zwart, rood, wit
Maat: zie info hieronder

Bestelnr: 4526 39,75
Voor de volle vrouw!
Maat:
85 B en 85 C en 85 D 
90 B en 90 C en 90 D 
95 B en 95 C en 95 D
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CORSET KANT+SLIP
Kleur: zwart, rood, wit

Maat: zie foto
Bestelnr: 3034 34,95



BABY DOLL+SLIP
Kleur: zwart met wit biesje

Maat: 36/44 (1 maat)
Bestelnr: 3016 34,90
Babydoll met aan de bovenkant een
lage geplooide strook met kwastjes
langs de cups. Met bijpassende string.

BABY DOLL+SLIP
Kleur: zwart

Maat: 36/44 (1 maat)
Bestelnr: 1646 23,50

Hemd-jurkje met ingeweven
vlinderprint en bijpassende string.

BABY DOLL LANG
Kleur: wit

Maat: 36/44 (1 maat)
Bestelnr: 3021 27,80

Lange babydoll met kanten cup,
‘uitdagende’ voorsluiting en
bijpassende string.

BABY DOLL
Kleur: zwart

Maat: 36/44 (1 maat)
Bestelnr: 3082 28,85
Babydoll met voorsluiting en

‘schitterende’ stras steentjes op
de cup. Gratis bijpassende string.

Lange luxe
babydoll,
de boven-
kant is van
stretchkant,
met voile
lijfje en
bijpassende
kanten 
stretch slip.

BABY DOLL+SLIP
Kleur: zwart, rood, ivoor, blauw

Maat: S-M-L
Bestelnr: 1502A 29,50
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Chique kanten jarretelbody

met bijpassende slip.
Kousen apart leverbaar.

JARR. BODY KANT
Kleur: wit 
Maat: M-L

Bestelnr: 3076 39,95
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STRETCH JURK
Kleur: zwart

Maat: 36/44 (1 maat)
Bestelnr: 3023    24,90

Stretch mini jurkje van
doorzichtige stretchstof met
elastische kant. Leuke criss-cross
sluiting aan de achterkant.
Inclusief bijpassende string.

Lakcorset die de
boezem geheel vrij
laat, maar d.m.v de
beugels de borsten
wel ondersteunt.
Ze heeft aan de voorkant
een ‘rijgsysteem’.
Het rekbare
achterpand is
superstretchy
waardoor uw
lichaam nog
beter voor de
dag komt.
Afneembare
BH bandjes.
Ook verkrijgbaar in
GROTE MATEN
(Bestelnr: 4506)
Maten:
XL(Buste omvang 85)
XXL(Buste omvang 90)
XXXL(Buste omvang 95)

Klassiek satijnen corset. 
Afgewerkt met kant en

rijgveter aan de voorkant.
Met bijpassende G-string.

Maten:
70 A/B/C
75 A/B/C
80 B/C/D

85 C/D/DD
90 C/D/DD
95 C/D/DD

100 C/D/DD

OPEN BH+SLIP
Kleur: rood/zwart

Maat: 36/44 (1 maat)
Bestelnr: 1555 12,95

Open setje met
opening bij de tepels

en de vagina.

PLAK BH+SLIP
Kleur: zwart

Maat: 36/44 (1 maat)
Bestelnr: 1586 12,95

Zwarte plak BH met kwastjes
en rood siersteentje.
Met bijpassende G-string. 

‘Verpleegster’ BH setje met
bijpassende string en een echte
stethoscoop. Werkt echt!!

ZUSTER SETJE
Kleur: wit

Maat: 36/44 (1 maat)
Bestelnr: 1629 29,65

LAKCORSET+SLIP
Kleur: zwart

Maat: S(70)-M(75)-L(80
Bestelnr: 1529 49,50

12 Blue & White Lingerie

CORSET+SLIP
Kleur: rood met zwart kant

Maat: zie foto
Bestelnr: 1563   47,65
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NETBODY
Kleur: zwart, rood

Maat: 36/44 (1 maat)
Bestelnr: 1507 11,75

Netbody ‘Classic’ 
met elastische

schouderbandjes.

Elegante body van voile met kant.
Hoog uitgesneden heupen,
transparante zijpanden, open rug.

BODY 20 DENIER
Kleur: zwart

Maat: 36/44 (1 maat)
Bestelnr: 1517 8,85
Transparante body, 20 denier,
met dunne schouderbandjes.

Een Blue & White Klassieker!!

BODY KANT
Kleur: zwart, rood

Maat: 36/44 (1 maat)
Bestelnr: 1516 11,95
Kanten stretchbody met
hoog uitgesneden heupen.

BODY VOILE/KANT
Kleur: zwart

Maat: 36/44 (1 maat)
Bestelnr: 1633 23,95

Wetlook BH setje met roestvrij
stalen noppen en bijpassende slip.

WET LOOK SET
Kleur: zwart

Maat: 36/44 (1 maat)
Bestelnr: 1592 39,95

BODY COL/MOUW
Kleur: zwart, rood, wit
Maat: 36/44 (1 maat)

Bestelnr: 1594 14,95

Body Lois. 15 denier,
dus lekker doorzichtig!
Met lange mouwen
en col.
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Lak 1/4 BH.
De verstelbare schouderband-
jes zijn gemaakt van satijn
lint, zodat ook uw borsten
prachtig tot hun recht komen.
Al jaren een bestseller!
Maten: S(Buste omvang 70)

M(Buste omvang 75)
L(Buste omvang 80)
XL(Buste omvang 85)

Luxe Satijnen handschoenen.
Prachtig lang (ze gaan tot
over de elleboog)  voor

bijvoorbeeld een avondje
uit, maar ook heel sexy

voor een avondje
thuis! Per paar.

Kleur: zwart, rood,
wit, ivoor,

bordeaux en
donkergroen

HANDSCHOENEN
Kleur: zie foto

Maat: 1 maat (past altijd)
Bestelnr: 1602 19,95

SatijnHandschoenen

Frisse baby doll
met kanten cupjes
en 2 ‘splitten’ 
aan de voorzijde.
Met bijpassende slip. 

OPEN BABY DOLL
Kleur: zwart, rood, wit
Maat: 36/44 (1 maat)

Bestelnr: 3019 36,65

Pailletten tepelsetje ‘Las Vegas’.
2 sterretjes bedekken de tepels,
de string heeft lange franje
aan de voorzijde.

TEPELSET PAILLET
Kleur: blauw/wit

Maat: 36/44(1 maat)
Bestelnr: 3009  27,95

1/4 CUP LAK BH
Kleur: zwart

Maat: zie info hieronder
Bestelnr: 3027 28,95

MINI PETITCOAT
Kleur: zwart

Maat: 1 maat (past altijd)
Bestelnr: 1556 23,95

SHAGGY SET
Kleur: zwart

Maat: S/M-M/L-L/XL
Bestelnr: 1587  22,95

Zwarte lakslip, Rio-model
(dus de billen zijn bloot),

met perfecte pasvorm.
Goed te combineren met alle

door ons verkochte lakkleding
bijvoorbeeld BH 3027.

LAKSLIP RIO
Kleur: zwart
Maat: S-M-L

Bestelnr: 1551 7,95
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Jarretelle van wit kant, leuk om
de combinatie met artikel 1500
en 1512 helemaal ‘af’ te maken.

BH+SLIP RUCHE
Kleur: zwart, rood, wit
Maat: 36/44 (1 maat)

Bestelnr: 3058   24,95
Kanten ruche BH en string slipje.
Modern en jeugdig voor op 
het strand of in de sportschool. 

1/4 CUP BH KANT
Kleur: wit

Maat: 70B-75B/C-80B/C-85B/C
Bestelnr: 1500 8,95

Kanten 1/4 cup BH met extra
stevige cup die de borsten

goed ondersteunen.
Verstelbare schouderbandjes

en makkelijke rugsluiting. 

OPENSLIP KANT
Kleur: wit

Maat: S-M-L
Bestelnr: 1512 4,80

Open slip
van kant.
Laat net
genoeg

zien dat het
spannend

wordt…
Perfect te

combineren
met 1/4 
cup BH

(artikel 1500).

JARRETELLE KANT
Kleur: wit

Maat: 36/44(1 maat)
Bestelnr: 1536 5,50 Open laksetje.

De BH en het slipje
laten net niet alles
zien, maar maken de
boel wel spannend!

BH+JARRETEL SLIP
Kleur: zwart met zilverkl. ketting

Maat: 36/44 (1 maat)
Bestelnr: 3026   53,95

BH en Jarretelslip Wetlook
met ‘Ketting’. Spannend 

modern setje voor de
zelfbewuste vrouw.

Kousen apart leverbaar. 

Jarretelbody van micro
netstof. Zeer stretchy en
met gratis bijpassende slip.
Kousen apart leverbaar.

JARR. BODY NET
Kleur: wit 
Maat: M-L

Bestelnr: 3083 29,50

OPEN SET LAK
Kleur: zwart

Maat: 36/44 (1 maat)
Bestelnr: 3067 14,95



Satijnen
taillesnoerder,
afgezet met
zwarte kant.
Het achterpand
is verstelbaar
d.m.v. haakjes.

Setje ‘Kiss Me’ en
‘Valentijn Hartjes’.

Gemaakt van 70 denier
zachte stretchstof.

De striksluitingen op
de heupen en in

de nek maken deze
set ook geschikt

voor de wat
‘vollere’ dames.

SETJE LOVE
Kleur: rood

Maat: 36/48 (1 maat)
Bestelnr: 3020   16,75

SETJE KISS ME
Kleur: zwart 

Maat: 36/48 (1 maat)
Bestelnr: 1644 16,50

5-delig
‘Kamermeisjes’outfit: 
1-Body met schortje 

2-Kanten polsmanchetten 
3-String slipje 

4-Hoedje 
5-Netkousje met strik 

TAILLESNOERDER
Kleur: zwart, rood(met zwart)

Maat: S-M-L-XL
Bestelnr: 1624 32,95
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OPEN CATSUIT
Kleur: zwart, wit

Maat: 36/44 (1 maat)
Bestelnr: 3022   18,50

Catsuit ‘Open’ 15 denier.
Het kruisje en de heupen zijn

open, de spaghettibandjes
zorgen voor het ultieme

draagcomfort! Klassieker!

WET LOOK BODY
Kleur: zwart

Maat: 36/44 (1 maat)
Bestelnr: 3056     27,85

Stretch
opengewerkte 
wetlook body.

KAMERMEISJE SET
Kleur: zwart met wit schortje

Maat: S-M-L-XL
Bestelnr: 3029 34,95
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Klassiek gestreept
verpleegsters
uniform met
schortje en kapje.

Netjurk met vetertje
tussen de borsten.

Inclusief bijpassend
slipje en GRATS
handschoenen!

3-delig ‘Bunny Girl’ setje van
fluweel, nylon en bontje.
1- Bunny oortjes op een diadeem
2- BH met wit bontje 
3- String slipje met wit bontje 
Aan de achterkant heeft ze een
wit konijnenstaartje boven de
billen om het geheel af te maken. 

3-DELIG BUNNY
Kleur: roze

. Maat: 36/44(1 maat)
Bestelnr: 1622 34,50

NETJURKJE VETER
Kleur: zwart. 

Maat: 36/44(1 maat)
Bestelnr: 1580   26,85

NURSE JURKJE
Kleur: blauw/wit gestreept

. Maat: S-M-L-XL
Bestelnr: 1642 33,70

HEIDI JURK+SLIP
Kleur: zwart/wit. 
Maat: S-M-L-XL

Bestelnr: 1623 28,95

‘Heidi’ jurkje met pofmouwtjes,
stretch ‘vetermiddenstuk’

en GRATS slipje.

CATSUIT KRIS KROS
Kleur: zwart. 
Maat: S-M-L

Bestelnr: 1558 22,60

‘Kris Kros’ Net Catsuit met mouwen.
Aan beide kanten te dragen, dus u
beslist of de vetertjes tussen uw
borsten of op uw rug zitten…

CATSUIT JUMBO
Kleur: zwart,rood. 

Maat: 36/48(1 maat)
Bestelnr: 1627    14,75

Catsuit Net met ‘Jumbo’ gaten
(= extra groot). Zeer rekbaar,
past bijna iedereen!
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CATSUIT KANT
Kleur: zwart

Maat: 36/44(1 maat)
Bestelnr: 1524 16,95

Open Catsuit Kant.
Gemaakt van heerlijk zachte
stretchkant. Het kruis en
de heupen zijn open en
de spaghettibandjes over
de schouders zorgen
voor nog meer
draagcomfort.

Kanten Hals jurkje.
Super stretchy en
heel retro jaren 80

model! Geleverd
met bijpassend

slipje.

HALSJURKJE+SLIP
Kleur: zwart

Maat: 36/44 (1 maat)
Bestelnr: 3049   27,60

3-delige Luxe Jarretelbody. 
1- Jarretelbody
2- Bijpassend slipje
3- Bijpassende gratis kousen
Gemaakt van lekker zachte
dessin pantystof.
En dan die prijs…

JARR.BODY+KOUS
Kleur: zwart. 

Maat: 36/44(1 maat)
Bestelnr: 1631  34,70

SET TRANSPARANT
Kleur: zwart

Maat: 36/44(1 maat)
Bestelnr: 3047   19,80

Semi transparante 70
denier body met kousen
en bijpassende G-string.
3-delig,dus.

Satijnen corset ‘Mat’,
afgezet met kant.

Ze heeft een ‘haak en
oog’-sluiting aan

de voorzijde en
een ‘snoerveter’

op de rug.
Met afneembare

jarretels en
bijpassende

gratis string.

Maten:
70 BC (1 cupmaat)
75 BC (1 cupmaat)
80 BC (1 cupmaat)
85 BC (1 cupmaat)
90 BC (1 cupmaat)
95 BC (1 cupmaat)

100 BC (1 cupmaat)

NETSET+KOUS
Kleur: zwart

Maat: 36/44(1 maat)
Bestelnr: 3059    19,95

Zwarte Net jarretelbody met
kousen en bijpassende G-string.
De hele set compleet dus! SNOERCORSET

Kleur: zwart
Maat: zie info hierboven

Bestelnr: 3005   44,50
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LUXE BUNNY
Kleur: zwart (met roze)

Maat: 36/44(1 maat)
Bestelnr: 1518     32,65

Stretch ‘Bunny girl’ pakje afgezet
met roze bontveertjes.
Bijbehorende accessoires: 
1- Zwart/roze bunnyoortjes

op hoofdband
2- Roze halsband van bontveertjes 
3- Kousenband van bontveertjes 

en zwart lint.

Transparant stretch
onderjurkje afgezet

met roze strikjes. 
Met Gratis

bijpassende
G-string.

Lief bikini setje van zacht kant,
met bijpassendekanten short.
Het shortje is een heupmodel,
en wordt dus laag op
de heupen gedragen.

Stretch verpleegstersjurk,
rood doorgestikt, met rits
voor. Inclusief bijpassend
verpleegsterskapje.

TOP+SLIP
Kleur: zwart (met rood)

Maat: 36/44(1 maat)
Bestelnr: 3052    27,50

Bolero topje (transparant!)
met bijpassend modern

heupslipje. Het geheel is
afgezet met rood voile en lint.

T-SHIRT NYLON
Kleur: zwart en roze
Maat: 36/44(1 maat)

Bestelnr: 1521   8,90

T-shirt met mouwen.
Transparante stretch
stof, leverbaar in
2 kleuren. 

ZUSTERTJE
Kleur: wit

Maat: S-M-L-XL
Bestelnr: 1530     36,95

TRANSP. JURKJE
Kleur: zwart
Maat: M-L

Bestelnr: 3053   29,80

BH+HEUPSLIP
Kleur: zwart

Maat: 36/44(1 maat)
Bestelnr: 3051   23,95
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kortHandschoen

jumboHandschoen

langHandschoen

HANDSCHOEN
Kleur: zwart

Maat: 1 maat (past altijd)
Bestelnr: 1534       9,90

Nethandschoen met
vetertje, korte

uitvoering
(zonder vingers).

HANDSCHOEN
Kleur: zwart

Maat: 1 maat (past altijd)
Bestelnr: 1603     10,50

HANDSCHOEN
Kleur: zwart

Maat: 1 maat (past altijd)
Bestelnr: 1552       6,95

Nethandschoen Jumbo
(= grote netgaten),

half lang, extra stretch.

LEDER RIJGLAARS
Kleur: zwart

Maat: 36 t/m 46
Bestelnr: 3045   278,95

Lederen handgemaakte
rijglaars, hoog model.
12 cm hak. Ook geschikt
voor grote maten! 

LEDER PUMP
Kleur: zwart

Maat: 36 t/m 46
Bestelnr: 3061   108,90

Lederen handgemaakte
pump. 12 cm hak.

Zeer geschikt voor
erotische avondjes…

PUMP
Kleur: zwart

Maat: 36 t/m 46
Bestelnr: 3038   115,00

Lederen hand-
gemaakte pump
met enkelband.
Ook hier weer de
12 cm hoge hak! 



Luxe Franse Jarretelslip
van prachtig Brussels kant!
Alleen verkrijgbaar
in het zwart, dus geen bruin,
zoals op de foto lijkt! 

JARR. SLIP BREED
Kleur: zwart 

Maat: S-M-L-XL
Bestelnr: 1639 12,95

KOUSENBANDEN
Kleur: zwart, wit, rood, blauw

Maat: 36/44(1 maat)
Bestelnr: 1588B 8,95

Per paar

BASIS JARRETEL
Kleur: zwart, rood, wit
Maat: 36/46(1 maat)

Bestelnr: 1560 5,80

Basisjarretel.
Mooi smal jarretelletje in

3 verschillende kleuren.
Past (bijna) altijd!

Jarretel zwart.
Stretch materiaal
met luxe afwerking. 

STRETCH JARRETEL
Kleur: zwart 

Maat: S-M-L-XL
Bestelnr: 1526 12,95

STR. JARR. BREED
Kleur: zwart, rood 

Maat: S-M-L-XL
Bestelnr: 1554 14,90

HAREMSLIP
Kleur: zwart, wit, rood
Maat: 36/46(1 maat)

Bestelnr: 1640 9,90

‘Harem’ kanten
stretch slipje

met transparante
pijpjes.

Nylon dames jockstrap.
Sexy billen!!

Nylon met kant slipje, hoog
uitgesneden en open kruis.
Kleur: zwart, wit, rood (met
zwart kant)

DAMES JOCKSTRAP
Kleur: zwart, rood, wit 
Maat: 36/46(1 maat)

Bestelnr: 1632 6,95

OPEN SLIP CLASSIC
Kleur: rood

Maat: 36/46(1 maat)
Bestelnr: 1565  4,95

Open slip.
Frans klassiek model. 

OPEN KRUIS SLIP
Kleur: zie info

Maat: 36/46(1 maat)
Bestelnr: 1601  5,95

Tanga met bontje
voorop.

Valentijnslip met
geborduurde hartjes.

VALENTIJN SLIP
Kleur: zwart met rode hartjes

Maat: 36/46(1 maat)
Bestelnr: 1637    6,80

Kanten open slip.
Frans model,
klassieker!

OPEN SLIP KANT
Kleur: zwart, wit, rood
Maat: 36/46(1 maat)

Bestelnr: 3074  5,75

TANGA MET BONT
Kleur: zwart 

Maat: 36/46(1 maat)
Bestelnr: 1634    6,95
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MINI FANTASIE SLIP
Kleur: zwart

Maat: 36/46(1 maat)
Bestelnr: 1619  6,95

Een sexy minuscuul slipje
van mooi kant, met sexy
bandjes aan zijkant, die 
.overal bij past.

Vlinderslip met open kruisje.
Erg leuk model!

Stretch jarretel met
breed kant.
Perfect om een
‘buikje’ of lidtekens
rond de navel te
verbergen. Veel
verkocht model!

OPEN KRUIS SLIP
Kleur: zwart, wit, rood, blauw

Maat: 36/46(1 maat)
Bestelnr: 1540  6,95

JARRETEL KANT
Kleur: zwart 

Maat: S-M-L-XL
Bestelnr: 1535 14,95

Jarretel 
met uxe kant,
in vele maten. 
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PANTER SLIP
Kleur: panterprint

Maat: 36/46(1 maat)
Bestelnr: 3084 4,50

Panterslip met ringetjes aan de zijkant. Nieuw model!

BANAAN/RITS
Kleur: geel

Maat: 36/46(1 maat)
Bestelnr: 3077  6,90

Dames
‘banaan’
slip met

ritsje
bij het

kruisje.

Strikslip metruche rand. Ook geschikt
voor grotere maten.

KOETJE G-STRING
Kleur: koeprint

Maat: 36/46(1 maat)
Bestelnr: 1641     9,95

STRIKSLIP RUCHE
Kleur: zwart, rood

Maat: 36/48(1 maat)
Bestelnr: 3046     3,50

Minislipje Kant. Lief klassiek model,
leverbaar in twee kleuren!

MINISLIP KANT
Kleur: zwart, rood

Maat: 36/46(1 maat)
Bestelnr: 3066      3,65

DAMES BOXER
Kleur: zwart, rood, wit, blauw

Maat: M-L
Bestelnr: 1515      7,85

Damesboxer, ook wel ‘Franse Heupslip’ genoemd.
Zachte micro netstof, afgezet met een kanten
broderie, maken deze slip een van de ‘grote hits’
in onze winkel!

Lakslipje met
open kruis.

Twee spaghetti-
bandjes op de

heupen zorgen
ervoor dat deze

slip ook voor
grotere maten

past.

OPEN LAKSLIP
Kleur: zwart

Maat: 36/48(1 maat)
Bestelnr: 1557    6,90

STRICKSLIP CLASSIC
Kleur: zwart

Maat: 36/48(1 maat)
Bestelnr: 3088  5,50

Kanten klassieke slip met strikken op de heupen.
Ook zeer geschikt voor grotere maten.

Lakstring ‘Basis’ Past bij alle
door ons verkochte lak kleding.

Het spaghettibandje tussen
de billen zorgt ervoor

dat iedereen haar past!

BASIS LAKSLIP
Kleur: zwart

Maat: 36/48(1 maat)
Bestelnr: 1573      6,80



Stretchkous met
(aangenaaide) kousenband.
Deze kous kan met en zonder
jarretel gedragen worden.

Netkous

Netkous

ZELFOPHOUDEND
Kleur: zwart
Maat: S-M-L

Bestelnr: 3073A 10,85
Netkous (zelfophoudend)
zonder naad.

STRETCH KOUS
Kleur: zwart

Maat: 36/44(1 maat)
Bestelnr: 1591 11,65

Stretchkous (zelfophoudend)
met mooie kanten band.

Kous

RIJGBAND
Kleur: zwart

Maat: 36/46(1 maat)
Bestelnr: 1636 9,50

Netkous (zelfophoudend)
met rijgband. Onze bestseller! 

KOUS+BAND
Kleur: zwart, rood

Maat: 36/44(1 maat)
Bestelnr: 1550     6,85

LAKBAND
Kleur: zwart

Maat: 36/44(1 maat)
Bestelnr: 1643   10,95

Netkous met lakband.
Erg apart!! Ook deze
kous kan met en zonder
jarretel gedragen worden.

Netkous

Kous Kous

STRETCH KOUS
Kleur: zwart, rood, wit
Maat: 36/44(1 maat)

Bestelnr: 1542A  3,95

Basis stretchkous 
voor jarretel) zonder naad.

Kous

Netkous

Netkous (voor jarretel) met
mooie kanten band. 
Zonder naad.

Netkousachter

Stretchkous voor jarretel 
met mooie kanten band. 
(zonder naad).

Kous

Fantasiekous voor aan jarretel.

HUID MET NAAD
Kleur: huid, zwart

Maat: 36/46(1 maat)
Bestelnr: 3080  5,95

Stretchkous (voor jarretel)
met naad.

Kous

KOUS NAAD
Kleur: zwart

Maat: 36/46(1 maat)
Bestelnr: 1519  7,85

Netkous (voor jarretel) 
zonder naad.

ZONDER NAAD
Kleur: zwart

Maat: 36/44(1 maat)
Bestelnr: 1564  3,95

Kanten kous (voor jarretel).

Kous KANTEN KOUS
Kleur: zwart

Maat: 36/44(1 maat)
Bestelnr: 1576    8,95
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KANTEN NET KOUS
Kleur: zwart

Maat: 36/46(1 maat)
Bestelnr: 1514  6,95

FANTASIE KOUS
Kleur: zwart

Maat: 36/46(1 maat)
Bestelnr: 1533  9,90

Kous

JUMBO NETKOUS
Kleur: zwart

Maat: 36/46(1 maat)
Bestelnr: 1533  8,90



Netpanty

Netpanty
ZIG ZAG

Kleur: zwart met rood lint
Maat: 36/44(1 maat)

Bestelnr: 1566  11,95

Fantasie netpanty met
zig zag lint van de hiel tot
de billen. Als extra:

een rode strik op de hiel!

STRETCH/NAAD
Kleur: zwart

Maat: 36/44(1 maat)
Bestelnr: 3086 6,95

Stretchpanty met naad
en verstevigd broekje. 

Panty

Open netpanty (zonder naad). 

NETPANTY OPEN
Kleur: zwart
Maat: S-M-L

Bestelnr: 3063A 9,85

NETPANTY JUMBO
Kleur: zwart
Maat: S-M-L

Bestelnr: 1590A 14,95

Netpanty met ‘jumbo’ gaten.

NETPANTY
Kleur: zwart

Maat: S-M-L-XL
Bestelnr: 1539A 10,85

Netpanty zonder naad.

OPEN PANTY MET NAAD
Kleur: zwart

Maat: S-M-L-XL
Bestelnr: 1584 8,95

OPEN PANTY
Kleur: zwart

Maat: S-M-L-XL
Bestelnr: 1562A 7,70

Open panty zonder naad.

Netpanty

NetpantyPanty

Panty

LAKSLIP HEREN
Kleur: zwart

Maat: 1 maat (S t/m L)
Bestelnr: 2001 11,95

Kelner set 4-delig: 
1- Kraag met strikje 
2- Wetlook boxerslip 
3- 2 manchetten
Kan ik u helpen,
madame??

ADAM’S SLIP
Kleur: zwart,wit, rood

Maat: 1 maat (past altijd)
Bestelnr: 2005 3,95

‘RING MY BALLS’
Kleur: zwart

Maat: 1 maat (past altijd)
Bestelnr: 2037 6,95

SCHOTSE ROK
Kleur: zie afbeelding

Maat: 1 maat (past altijd)
Bestelnr: 2052 9,85

WET LOOK STRING
Kleur: zwart, rood

Maat: 1 maat (past altijd)
Bestelnr: D272 3,50
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TIGERBAY TANGA
Kleur: panterprint

Maat: 1 maat (past altijd)
Bestelnr: 2010 4,65

SHUT UP/KISS ME
Kleur: wit

Maat: 1 maat (S t/m L)
Bestelnr: 2023 7,80

OLIFANT SLIP
Kleur: roze, zwart

Maat: 1 maat (S t/m L)
Bestelnr: 2016 6,95

KELNERSET
Kleur: zwart/wit

Maat: 1 maat (S t/m L)
Bestelnr: 2051 27,95

TARZAN SLIP
Kleur: tijgerprint

Maat: 1 maat (S t/m L)
Bestelnr: 2007 5,80



LEVERINGSVOORWAARDEN
B E S T E L L E N  
Vul eerst uw bestelformulier thuis in,
daarna heeft u de volgende keuzes: 
1) PER POST
2) VIA ONZE WEBSITE: www.blue-white.nl 
3) PER E-MAIL:

(klantenservice@blue-white.nl) 
4) PER TELEFOON: (020) 610 17 41 
5) PER FAX: (020) 610 52 91 
6) PER DIRECT: Bezoek onze winkel in

Amsterdam 
B E T A L E N
Dit kunt u doen op verschillende manieren: 
a) Direct: kom naar onze winkel aan de
Ceintuurbaan 248 te A`dam en u kunt uw
spullen meteen meenemen 
b) Heel snel: per credit card of aan de
deur (rembours) 
c) Snel: door internet overboeking 
d) Ook snel: contant per post
(AANTEKENEN) 
e) Vertrouwd: door overboeking
per giro of bank. 
HOE LANG MOET IK WACHTEN?
Rembours of credit card: Als u uw bestel-
ling telefonisch/per fax of per e-mail door-
geeft, circa 1 á 2 werk-dagen. Dit hangt een
beetje af van het tijdstip waarop wij uw
bestelling ontvangen: alle bestellingen die
voor 12.00 uur `s middags op een werkdag
binnenkomen, worden dezelfde dag nog
door ons verzonden. Dit is (en blijft!) in de
praktijk de meest snelle methode.. 
Internet bankieren: Dit hangt een beetje
van uw bank af. Meestal geldt: als u op een
werkdag de bestelling en betaling doet,
worden de goederen in 90% van de geval-
len de volgende dag al verzonden! Het duurt
dus max. 3 werkdagen (mits u voldoende
saldo op uw rekening heeft...) 
Contant: Door geld (AANGETEKEND) in de
enveloppe te steken, is uw bestelling binnen
een week bij u in huis. Vaak al binnen 3
werkdagen. Wisselgeld sturen wij in waarde-
coupons retour. 
Per giro-overschrijving: Door het
verschuldigde bedrag op postbank (giro) 22
10 396 over te maken, heeft u uw bestel-
ling binnen circa 10 dagen thuis, per com-
puteroverschrijving vaak al 5 dagen eerder!
Per bank: Een overmaking van bank naar
bank duurt meestal vrij lang. U heeft dan
ook uw artikelen pas na 12 dagen in huis.
Let op! Per computer gaat het zeker 5
dagen sneller! 
Per bank naar giro: Dat is de langste en
traagste manier en het zou dan ook kunnen
gebeuren dat u uw bestelling pas na 12 à
14 dagen in huis heeft. Wederom:
per computer zeker 5 dagen eerder. 
( E L E K T R O N I S C H )  B E T A L E N
V A N U I T  H E T  B U I T E N L A N D
Op het moment van verschijnen van deze
catalogus (rond Kerst 2005) heeft Blue &
White alleen vertrouwen in het `oude` en
`vertrouwde` systeem van de Nederlandse-
en (vooral ook!!) Belgische Banken. Alle
overige Europese banken `lopen` nog
steeds niet lekker waardoor de gemiddelde
tijd nog steeds 2 à 3 werkdagen langer
bedraagt dan een binnenlandse betaling.
Zelfs de postbank scoort hier niet goed!
Maar wij gaan ervan uit dat dit in de toe-
komst sneller gaat. VERGEET NIET UW
ADRES EN DE ARTIKELNUMMERS TE VER-
MELDEN onder 'opmerkingen', de bank/giro
mag dit namelijk niet uit zichzelf doen. Tip:
stuur uw bestelling per E-mail naar ons toe
en laat de bank dezelfde dag alleen de beta-
ling regelen. Dit voorkomt vertragingen en
verhoogt de discretie. Een e-mailtje na ca
5 dagen naar onze klantenservice kan ook
nooit kwaad, om te vragen of alles al in
behandeling is.
WIE BRENGT DE BESTELLING? 
Remboursementen worden hoofdzakelijk
door de TPG Post bezorgd (de vroegere
PTT). U betaalt dan aan de postbode het

verschuldigde bedrag.De overige bestellingen
worden door Selectvracht of de TPG. Post
bezorgd. De pakketten zijn discreet verpakt
dus de bezorger weet niet van wie het
afkomstig is. Bent u niet thuis dan wordt er
een berichtje achter gelaten waar u uw
spullen kunt afhalen of wanneer het eventu-
eel opnieuw wordt aangeboden. Adressen
buiten Nederland worden (bijna) altijd
verzorgt door de plaatselijke posterijen.
B R E U K G A R A N T I E
Komt er iets gebroken aan, bel dan meteen
onze administratie (020) 6101741 BINNEN 5
DAGEN na ont-vangst! Na telefonisch overleg
het artikel in originele verpakking en onge-
bruikt(of geopend!) retour zenden naar het
adres dat u van onze administratie heeft
doorgekregen. Eventueel door u gemaakte
portokosten vergoeden wij natuurlijk in de
vorm van postzegels of een waardebon per
kerende post met uw nieuwe artikel(en). 
G A R A N T I E
Op de meeste artikelen geven wij (als enige
in onze branche) 3 maanden fabrieksfouten-
garantie, of het moet anders in de tekst
omschreven staan. Resultaat-garantie is
gebaseerd op gegevens van onze leveran-
ciers, “geld terug” garantie is bij ons nooit
van toepassing. Vanzelfsprekend kunt u
ervan uit gaan dat wij uitsluitend in zee
gaan met fabrikanten die alleen de modernste
en meest veilige grondstoffen gebruiken.
Bijna al onze artikelen worden per kwartaal
bekeken en evt vervangen voor een verbe-
terde versie. Het kan dus wel eens voorko-
men dat u een moderner en veiliger artikel
krijgt toegezonden dan dat er ons bekend
was tijdens het verschijnen van deze
catalogus. Wilt u helemaal zeker zijn?
Raadplaag dan eerst onze internet site! 
R U I L E N
In het algemeen betreft het hygiënische
artikelen, waardoor wij GEWOONLIJK NIETS
terug nemen. Ruilen is dan ook alleen
mogelijk onder erg strikte voorwaarden: 
1. Als er sprake is van een fout onzerzijds.
Let wel op: alle artikelen worden voor
verzending door ons getest. Mocht er nou
toch iets niet werken bij ontvangst, dan
altijd eerst kijken of de batterijen er wel
goed in zitten. 
2. Voor lingerie kunnen wij in sommige
gevallen begrijpen dat iets te groot of te
klein is. Hiervoor maken wij af en toe een
uitzondering, maar dan ALLEEN NA TELEFO-
NISCH overleg met onze administratie (020)
6101741. Vanzelfsprekend geldt dit alleen
zolang het ongedragen is en nog in de origi-
nele verpakking zit. Alle lingerie met hygië-
nische attributen worden niet geruild. Voor
ruilingen die voortkomen uit het doorgeven
van de verkeerde maat rekenen wij € 6,80.
Kousen en panty`s worden natuurlijk nooit
geruild.
VERKEERD ARTIKEL ONTVANGEN?
Nooit openmaken, maar meteen telefonisch
contact met ons opnemen (020) 6101741.
Onze medewerkers lossen het dan zo spoedig
mogelijk op. U krijgt voorrang op de andere
klanten, wel postzegels op het pakje plak-
ken dat u terugstuurt!! Heeft u geen contact
gehad met onze administratie, dan wordt
uw pakketje geweigerd! Hou daar dus
rekening mee!!!! 
R E T O U R P O R T O
Wilt u iets terugsturen, laat dat dan altijd
VOORAF TELEFONISCH weten. In principe
betaalt u de retourportokosten, maar in
sommige gevallen (als de vergissing bij ons
ligt) maken wij hiervoor een uitzondering.
ONGEFRANKEERDE ZENDINGEN WORDEN
ALTIJD GEWEIGERD, en kosten u dan dubbele
porto! Niet doen dus...
N O G  N I E T S  O N T V A N G E N ?
Heeft u na 5 à 10 dagen uw bestelling nog
niet ontvangen, bel ons dan (020) 6101741.
Wij zoeken dan direct uit wat er met uw
zending verkeerd is gegaan en lossen dit zo

snel mogelijk op. U kunt dit ook doen per
E-mail, dit duurt gemiddeld 2 werkdagen. 
W I N K E L V E R K O O P
Wilt u de artikelen zelf zien en af komen
halen? Op de Ceintuurbaan 248 in
Amsterdam hebben wij alles en nog veel
meer in voorraad. U kunt hier de artikelen
bekijken, de lingerie passen en eventueel
direct meenemen. Vergeet niet te vragen
naar de speciale winkel aanbiedingen. Wij
houden regelmatig opruimingen die niet in
deze catalogus staan vermeld. 
M I N I M U M B E S T E L L I N G E N
Als u vooruit betaalt hanteren wij GEEN
MINIMUM BESTELLINGSBEDRAG (alle
bestellingen zijn welkom). Alleen bij
Rembours- (betaling aan postbode) en
Credit Card bestellingen geldt een minimum
besteding van € 30,00. Bestellingen onder
€ 20,00 worden niet verzonden. Onze col-
lectie is groter dan wij hier in de catalogus
kunnen afdrukken: meer dan 100 verschil-
lende bladen - 2500 DVD`s - 100 verschil-
lende herenslips - 200 verschillende dames-
slips - kousen - corseletten – BH’s - panty’s
in alle kleuren, te veel om op te noemen
(paskamers op de Ceintuurbaan aanwezig). 
P O R T O K O S T E N
Bij Blue & White betaalt u geen portokosten
voor betaalde bestellingen boven de € 30,00
(alleen in Nederland). Alleen als u aan de
deur wilt betalen moeten wij helaas
rembourskosten rekenen. Alle prijzen in
onze catalogus of folders vermeld zijn
inclusief BTW. Wilt u een BTW Bon,
vraag dat dan aan onze klantenservice! 
PORTOKOSTEN VOOR EUROPA
Voor onze Europese klanten moeten wij
helaas voor ieder zending minimaal € 12,50
extra verzendkosten vragen. Europese zen-
dingen hebben meestal hogere verzendkosten
en worden dan ook pas verstuurd na overleg/
correspondentie met onze administratie
(020) 6101741. Rembourszendingen voor
Europa worden door de abnormaal hoge
porto niet door ons aangenomen.. 
W A A R S C H U W I N G
Door uiteenlopende wetgeving in diverse
landen, bestaat de mogelijkheid dat door
ons in onze catalogus vermelde of door ons
geleverde artikelen, in het buitenland niet
mogen worden ingevoerd, c.q. in bezit
mogen zijn. Wij wijzen de lezer dan ook met
nadruk op het feit, dat men zich omtrent
deze wetgevingen zelf op de hoogte dient te
stellen. Voor alle gevolgen, voortvloeiende
uit het door kopers niet voldoen aan
eventuele wettelijke bepalingen, aanvaarden
wij geen enkele aansprakelijkheid. 
A A N S P R A K E L I J K H E I D
Blue & White aanvaardt geen enkele aan-
sprakelijkheid met betrekking tot negatieve
effecten ten gevolgen van gebruik door de
door ons geleverde artikelen. 
P R I J S W I J Z I G I N G E N
Met het verschijnen van deze prijslijst zijn
alle voorgaande prijsopgaven vervallen. 
BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS 
Wij maken u erop attent dat wij enkele door
u verstrekte gegevens zoals naam, adres en
bestelgegevens hebben opgenomen in ons
klantenbestand. Dit bestand willen wij
gebruiken om in de toekomst informatie te
geven over voordeelaanbiedingen, vervolg-
mailingen etc. Verwijdering uit dit bestand
geschiedt op eigen verzoek(per telefoon,
brief, fax, E-mail) binnen 2 werkdagen.
Uw gegevens worden vertrouwelijk
behandeld en nooit ter beschikking gesteld 
aan derden. 
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COCK RING SLIP
Kleur: zwart, wit

Maat: 1 maat, past altijd
Bestelnr: 2042 22,50

Cockring slip, wetlook. Deze bestseller laat
ook uw penis groter en forser voor de dag
komen. Draag hem bijvoorbeeld onder een
boxershort naar de sportschool en ook u
zult vele bewonderende blikken (voor uw
kruis) krijgen. Aan de achterkant worden de
billen bedekt door
heerlijk gladde wet-
look stof. Je zou hem
eigenlijk de hele dag
willen dragen!
Maat cockring: 5 cm
doorsnee.

WET LOOK/VETER
Kleur: zwart

Maat: 1 maat (S t/m L)
Bestelnr: 2011 9,70

Wetlook slip met vetertje.
Trek maar aan het touwtje en ….

LEGERSLIP VETER
Kleur: legerprint

Maat: 1 maat (S t/m L)
Bestelnr: 2062 13,95

Herenslip legerprint met vetersluiting.
Spannend en sexy!

38 Blue & White Lingerie

‘MASTER/SLAVE’
Kleur: zwart

Maat: 1 maat (S t/m L)
Bestelnr: 2026 13,95

Leder cockring slip. De band gaat alleen om de heupen,
zodat de billen geheel bloot blijven. 
Maten Cockring: 4 1/2 , 5, 5 1/2 cm doorsnee

COCK RING SLIP
Kleur: zwart

Maat: 1 maat, past altijd
Bestelnr: 2031 21,95



HHooee wweerrkktt hheett??
Om te beginnen typt u in de adresbalk
het internetadres van Blue & White in: 
wwwwww..bblluuee--wwhhiittee..nnll
Op uw scherm verschijnt dan de
startpagina. Op deze pagina treft U
5 knopjes aan waarop u kunt klikken.

A. BEKIJK CATALOGUS
B. BESTEL FORMULIER
C. CONTACT
D. AANVRAAG CATALOGUS
E. AANVRAAG NIEUWSBRIEF

AA.. BBEEKKIIJJKK CCAATTAALLOOGGUUSS
Als u op de knop
” bbeekkiijjkk ccaattaalloogguuss” drukt,
ziet u automatisch als eerste de nieuwste
artikelen. Als u op een  plaatje klikt, dan
verschijnt er een groot, apart scherm
met een uitgebreide beschrijving + foto,
de prijs, het bestelnummer en de
mogelijkheid tot direct bestellen.

Vanaf de pagina “nieuwste artikelen”
kunt u door ons hele assortiment surfen.
De website van Blue & White is over-
zichtelijk ingedeeld in 4 hoofdrubrieken.

-- SSEEXXAARRTTIIKKEELLEENN --  DDVVDD
-- LLIINNGGEERRIIEE --  GGAAYY

Alle hoofdrubrieken zijn onderverdeeld in
subrubrieken, waar u ons totale asssorti-
mentsoverzicht kunt bekijken. Bij de
lingerie treft u bijvoorbeeld de subrubriek
“rubber en latex “ aan. Na het aanklikken
op deze subrubriek, verschijnen alle door
ons verkochte artikelen op uw scherm.
Wilt u meer weten over een bepaald
artikel, dan klikt u op het kleine fotootje
en een groter scherm (met uileg over het
artikel) verschijnt automatisch in beeld.
Wilt u die weer afsluiten, klik op het
kruisje en u kunt verder winkelen.

BB.. BBEESSTTEELLFFOORRMMUULLIIEERR
Bestellen is heel eenvoudig!

11 Als u het artikelnummer al weet,
gaat u direct naar de knop bestelformulier.
De rest wijst zich vanzelf.
22 Bent u een artikel aan het bekijken en wilt
u dit bestellen? Druk dan op het zwarte prijs-
blokje bij de afbeelding van het artikel.
Het artikel verschijnt dan meteen op het bestel-
formulier en u kunt verder gaan met winkelen.
Indien u meerdere artikelen besteld staan deze
gelijktijdig op het bestelformulier,
met vermelding van de totaalkosten.
Klaar met winkelen? Vul daarna de rest van
uw gegevens in en druk op “verzend “.
Klaar is Kees! De rest gaat allemaal vanzelf.

CC.. CCOONNTTAACCTT
Middels “contact “ kunt u
via de email met ons in
contact komen. Gemiddeld ontvangt
u binnen 2 werkdagen antwoord.

DD.. AAAANNVVRRAAAAGG CCAATTAALLOOGGUUSS
Als u deze knop indrukt, kunt u
de catalogus aanvragen, deze
wordt u dan per post toegezonden.
Let op, dat u duidelijk aangeeft welke
catalogus u wilt ontvangen.

EE.. AAAANNVVRRAAAAGG
NNIIEEUUWWSSBBRRIIEEFF

Als u deze knop indrukt,
kunt u de nieuwsbrief aanvragen.
U ontvangt dan regelmatig per e-mail onze
nieuwsbrief, met de nieuwste artikelen en
onze superaanbiedingen.

WWeellkkee aarrttiikkeelleenn kkuunntt uu aalllleemmaaaall
vveerrwwaacchhtteenn oopp wweebbssiittee vvaann
BBlluuee && WWhhiittee::
Ca 900 seksartikelen
Ca 550 modellen dames- en herenlingerie
Ca 400 verse DVD’s / bladen en video’s
Ca 500 GAY artikelen
Dagelijks worden er vele nieuwe artikelen
op de www.blue-white.nl toegevoegd.

Sexartikelen      Lingerie     DVD/VHS/Bladen     Gay

DDEE WWEEBBSSIITTEE VVAANN BBLLUUEE && WWHHIITTEE

wwwwww..bblluuee--wwhhiittee..nnll

BBEESSTTEELL
FFOORRMMUULLIIEERR

BBEEKKIIJJKK 
CCAATTAALLOOGGUUSS

CCOONNTTAACCTT

AAAANNVVRRAAAAGG
NNIIEEUUWWSSBBRRIIEEFF

AAAANNVVRRAAAAGG
CCAATTAALLOOGGUUSS


