
Let’s create a world of happiness
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Nieuws Ecologische voetafdruk

Met onze grootste producenten en partners 

kijken wij hoe we onze producten duurzamer 

kunnen produceren. We drukken onze boeken 

op papier met het FSC-keurmerk en geven 

de voorkeur aan gerecyclede en biologisch 

afbreekbare inktsoorten. Ook zijn 

we voortdurend op zoek naar 

alternatieve, milieuvriendelijke 

verpakkingsmaterialen om 

zodoende minder plastic 

te gebruiken. Onze 

doelstelling is om onze 

ecologische voetafdruk 

dit jaar significant te 

verkleinen.

Ons voorjaarsaanbod

Heeft u vragen over het aanbod? Neem dan 
contact op met onze vertegenwoordigers Valerie, 
Ronald en Mark. We kijken uit naar een succesvol 
verkoopseizoen!

Michael van Tinteren, 
Uitgever

Hobby- en kleurboeken 
voor kinderen

Wegens het succes van hobby- en kleurboeken 

voor jongeren en volwassenen breidt Interstat haar 

assortiment verder uit voor het jongere publiek. 

Kinderen zijn de perfecte kunstenaars: ze trekken 

zich niks aan van conventies. Ze zijn van nature 

nieuwsgierig en experimenteren maar al te graag. 

Dat past perfect bij onze innovatieve hobby- en 

kleurboeken! In het voorjaar trappen we af met 

Kleuren met water, Creatieve doeboeken en 

Stickeren op nummer.



Highlights VOORJAAR 
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1

G L I T T E R -
K L E U R B O E K
Met diepzwarte 
achtergrond

2 titels - pagina 13

R U B - O N - S T I C K E R S -
K L E U R B O E K E N
Wrijf de stickers op je 
kleurplaat en het plaatje 
blijft op het papier 
plakken! 

4 titels - pagina 9

K L E U R E N  M E T  W A T E R
De kleuren verschijnen op 
magichse wijze, telkens 
opnieuw

pagina 7

D A G B O E K  M E T  S L O T
Al je geheimen zijn veilig in 
deze hip vormgegeven 
dagboeken met cijferslot

2 titels - pagina 21

S T I C K E R E N  O P 
N U M M E R

Met 15 plakplaten en 

5 stickervellen

2 titels- pagina 3

C R E A T I E V E
D O E B O E K E N
Maak de mooiste
kunstwerkjes

6 titels - pagina 5

K L E U R E N  O P 
N U M M E R
Ontspannend voor 
jong en oud.

2 titels- pagina 11



S T I C K E R E N  O P  N U M M E R

K O P E N  W A N T  . . .

> Urenlang plakplezier.

> Vergroot ruimtelijk inzicht.

> Stickers zijn verwijderbaar.

SPECIFICATIES

uitvoering Wire-o

omvang 15 plakplaten
+ 5 stickervellen

formaat 26 x 20 cm
prijs €7,95
NUR 214

3

Mijn avonturen in de ruimte

ISBN 978 94 6432 1159

Mijn magische vriendjes

ISBN 978 94 6432 1166

Met 15 
plakplaten 

en 5 sticker-
vellen

Voor urenlang plakplezier
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J E  R A A K T 
N I E T 

U I T G E P L A K T
In elk boek zitten 15 plakplaten en 5 stickervellen. 
Zoek de juiste sticker bij het nummer en plak hem op 
de plakplaat. Zo laat je langzaam de leuke platen van 
de magische vriendjes of de spannende avonturen in 
de ruimte verschijnen!   



4 5

SPECIFICATIES

uitvoering geniet gebrocheerd

omvang 16 pagina’s

inhoud met verf, glitters 
of stickers

formaat 22 x 22 cm

prijs €3,99

NUR 214

K O P E N  W A N T  . . .

> Een perfecte serie doeboeken voor thuis 
 en op vakantie.

> Met de populaire thema’s: Eenhoorn, 
Zeemeermin, Safari, Wilde dieren, 
Boerderij, Oceaan en Safari.

C R E A T I E V E  D O E B O E K E N
Maak de mooiste kunstwerkjes!

Mijn Zeemeermin

ISBN 978 94 6432 3207 
Op Safari

ISBN 978 94 6432 3184 

Wilde Dieren

ISBN 978 94 64 323 177 

Mijn Eenhoorn 

ISBN 978 94 6432 3214

Op de Boerderij

ISBN 978 94 6432 1142

De Oceaan

ISBN 978 94 6432 3191

Per 4 stuks verpakt.

Verschijningsdatum januari 2022

U R E N L A N G
P L E Z I E R

Met deze creatieve doeboeken vliegen de uren voorbij! 
Knutsel thuis aan de keukentafel of op vakantie. Het 
enige wat je nodig hebt, zijn een penseel en een 
glaasje water voor de verfboeken. Pak voor de 
glitterboeken je potloden of stiften erbij.  
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K L E U R E N  M E T  W A T E R

SPECIFICATIES DISPLAY

inhoud 2 x 5 boeken

formaat 47 x 40 x 23 cm

SPECIFICATIES

uitvoering spiraalblok

omvang
10 pagina’s
(inclusief cover)

extra met magische pen

formaat 15 x 19 cm

prijs €4,95

NUR 214

Alleen in display verkrijgbaar.

K O P E N  W A N T  . . .

>   Deze boeken kun je oneindig vaak 
gebruiken.

>   Urenlang kleur- en leesplezier met alleen 
een beetje water!

Display 

Kleuren met water

ISBN 978 946 432 1302

Je hebt alleen water nodig!

Perfect voor 
thuis en 

onderweg!

J E  H E B T  A L L E E N 
W A T E R  N O D I G

Kleur dit vrolijke kleur- en activiteitenblok telkens opnieuw in! 
Vul de pen met water en ga met de pen over de tekeningen heen ... 
De kleuren verschijnen op magische wijze! Als je klaar bent, laat de 
pagina’s dan drogen. De kleuren verdwijnen vanzelf zodat de pret 
opnieuw kan beginnen!   

Verschijningsdatum januari 2022
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Sunny Vibes

EAN 871 2048 324 742

Hugs & Kisses

EAN 871 2048 324 735

1 0 0 0  S T I C K E R B O E K E N
Maak het zo gek als je wilt; er zitten wel duizend stickers in elk boek!

SPECIFICATIES

uitvoering softcover

omvang 80 pagina’s
(40 stickervellen)

formaat 21 x 26 cm
prijs €9,95
NUR 214

K O P E N  W A N T  . . .

> In de vrolijke thema’s Hugs & Kisses 
 en Sunny Vibes.

>  1000 stickers voor jong en oud.

9

R U B - O N - S T I C K E R S
K L E U R B O E K E N

SPECIFICATIES

uitvoering softcover

omvang
40 pagina’s 
(met 20 kleurplaten) 
en 2 stickervellen

formaat 21 x 26 cm
prijs €8,95
NUR 214 / 476

K O P E N  W A N T  . . .

> Verfraai je kleurplaat met de vele 
     rub-on-stickers!

> Urenlang kleur-en decoratieplezier voor 
alle leeftijden.

In the city

EAN 978 94 6432 2705

 

Inclusief
2 rub-on-

stickervellen

Home sweet home

EAN 978 94 6432 0756

 

Garden party

EAN 978 94 6432 0763

E E R D E R  V E R S C H E N E N

Travelling

EAN 978 94 6432 2712

 

Vrolijk je agenda op met deze 
leuke stickers. Plak ze op een 
wenskaart, op je favoriete boek 
of op een speciaal cadeau om ze 
nóg leuker te maken. Met deze 
twee boeken raak je niet 
uitgeplakt!

Verschijningsdatum januari 2022



K O P E N  W A N T  . . .

> Bijzonder met het glas-in-loodeffect.

> Lijst je kunstwerk in of geef het als cadeau.

> Inclusief inkleurlijst en inlegvel.

SPECIFICATIES

uitvoering paperback

inhoud

48 overtrekpagina’s
24 kleurpatronen
1 inkleurlijst
1 inlegvel

formaat 21 x 26 cm

prijs €6,95

NUR 476

G L A S - I N - L O O D
K L E U R B O E K E N

De magie van glas in lood heeft 
alles te maken met het subtiele 
spel van licht en kleuren. 
Deze kleurboeken bevatten 
24 supermooie afbeeldingen 
waarmee je zelf aan de slag gaat. 

Gebruik onze permanent markers en 
laat een prachtig kunstwerk onder je 
ogen ontstaan. Je hoeft zelf niet over 
de invulling na te denken, want 
onderaan elke pagina staat welke 
kleur bij welk nummer hoort. Focus 
alleen op het kleuren. Zo makkelijk én 
rustgevend kan kleuren zijn!

10

K L E U R E N  O P  N U M M E R

SPECIFICATIES

uitvoering paperback

omvang 40 pagina’s
(20 kleurplaten)

formaat 21 x 26 cm

prijs €9,95

NUR 476 / 214

Ontspan en haal de ware artiest in jezelf naar boven!

K O P E N  W A N T  . . .

> Focus alleen op het kleuren.

> Ontspannend voor jong en oud.

11

Wildlife

EAN 871 2048 326 388

E E R D E R  V E R S C H E N E N

Patterns

ISBN 978 94 6432 2736

Landscapes

ISBN 978 94 6432 2729

Flower Mandala’s

EAN 871 2048 326 371

Met 
glittereffectDieren

EAN 871 2048 321 901

Natuur

EAN 871 2048 321 918

Reizen

EAN 871 2048 321 932
2019ISAMPLE_GIL_DIEREN_Inside.indd   1

26-08-19   13:44

Verschijningsdatum januari 2022



Ultimate black edition

K O P E N  W A N T  . . .

> Met de stiften knoei je niet.

>  Haal de creativiteit in jezelf naar boven.

2mm

SPECIFICATIES  DISPLAY

inhoud 10 sets à 10 stiften

formaat 23 x 21 x 19 cm

prijs €9,95

BTW hoog

Display paint markers

ISBN 978 94 6432 0817

12 13

C R E A T I E F  M E T 
P A I N T  M A R K E R S

K O P E N  W A N T  . . .

> De toepassingen zijn eindeloos. The sky 
is the limit!

>   In het boek staan leuke DIY-ideeën en 
hacks.

SPECIFICATIES

uitvoering paperback

omvang
60 pagina’s in kleur
(30 kleurplaten)

formaat 21 x 26 cm

prijs €9,95

NUR 476

Creatief met paint markers

ISBN 978 94 6432 1012

De paint markers zijn 
geschikt voor veel 
verschillende ondergronden: 
stenen, schelpen, porselein, 
karton, glas, hout en ga zo 
maar door! In het boek staan 
allerlei leuke ideeën. Waar 
wacht je nog op? 

G L I T T E R K L E U R B O E K E N

Frozen Forest

ISBN 978 94 6432 2750

In deze prachtig 
geïllustreerde kleurboeken 
komt het glittereffect 
optimaal tot zijn recht 
tegen de diepzwarte 
achtergrond. Geniet van de 
betoverende natuur in het 
donker en laat je verrassen 
door het verbluffende 
eindresultaat.

Flower Magic

ISBN 978 94 6432 2767

Met
diepzwarte

achtergrond

Verschijningsdatum januari 2022

SPECIFICATIES

uitvoering paperback
omvang 40 pagina’s in kleur
formaat 21 x 26 cm
prijs €8,95
NUR 476



Het creatieve doodle-doeboek

EAN 871 2048 326 418

SPECIFICATIES

uitvoering paperback

omvang 80 pagina’s

formaat 21 x 26 cm

prijs € 9,95

NUR 476 / 214

K O P E N  W A N T  . . .

> Dit boek ontploft van de creativiteit.

> Originele tekeningen nodigen je uit om te 
droedelen.

In dit boek hoef je juist niet netjes 
binnen de lijntjes te tekenen. Vul de 
pagina’s met patronen, vormen, 
krabbels of iets anders leuks wat in 
je opkomt! Er zijn geen regels. Het 
creatieve doodle-doeboek is een 
explosie van creativiteit! Pak een 
potlood, vergeet alles om je heen, 
relax en droedel – je voelt je daarna 
weer fris en energiek! 

H E T  C R E A T I E V E 
D O O D L E - D O E B O E K

Laat je fantasie de vrije loop

K O P E N  W A N T  . . .

> Je hoeft echt geen Rembrandt te zijn … 

> Ga lekker creatief aan de slag.

> Ontstress jezelf.

SPECIFICATIES

uitvoering paperback

omvang 80 pagina’s
(40 kleurplaten)

formaat 21 x 26 cm
prijs €9,95
NUR 476

G L I T T E R K L E U R B O E K E N 
M E T  C I J F E R S  O F  L E T T E R S

Glitterkleurboek Letters

EAN 871 2048 324 759

Je zult zien dat letters en 
cijfers nog steeds een bron van 
inspiratie zijn! Creëer je eigen 
letter- en cijferkunstwerk in 
deze prachtige kleurboeken. 

1515

Kleur je 
initialen of 
je geluks-
getal in! 

Glitterkleurboek Cijfers

EAN 871 2048 324 766



Display permanent markers

EAN 8 712048 323 370

P E R M A N E N T
M A R K E R S

16

SPECIFICATIES  DISPLAY

inhoud 10 sets à 12 stiften

formaat 23 x 21 x 19 cm

prijs €7,95

BTW hoog

Relax en kleur! Een moment van rust 
stimuleert je creativiteit en productiviteit – 
en maakt je gelukkiger.

Secret Garden

EAN 871 2048 319 137

Ocean Life

EAN 871 2048 319 144 

Mythical creatures

EAN 871 2048 321 888

Bohemian Spirit

EAN 871 2048 319 687

Mystical Forest

EAN 871 2048 319 670

G L I T T E R K L E U R B O E K E N

K O P E N  W A N T  . . .

> In korte tijd uitgegroeid tot een 

     geweldig verkoopsucces.

> De ideale manier om even helemaal 

 te ontstressen.

Kleurboeken met magisch glittereffect!

17

Scan de code 
voor een 
indrukwekkend 
glittereffect.

SPECIFICATIES

uitvoering paperback

omvang 80 pagina’s
(40 kleurplaten)

formaat 21 x 26 cm

prijs €9,95

NUR 476 
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G L I T T E R  M A N D A L A ’ S

Celtic Nights

EAN 871 2048 326 401

K O P E N  W A N T  . . .

> Mandala’s kleuren werkt meditatief en 
ontspannend.

> Speel met de kleuren en ontdek hoe 
rustgevend kleuren is!

> Het glittereffect geeft een extra dimensie 
aan je kleurplaat.

SPECIFICATIES

uitvoering paperback

omvang 40 pagina’s
(20 kleurplaten)

formaat 21 x 26 cm
prijs €7,95
NUR 476

19

Night Blooming

EAN 871 2048 326 395

G E T 
R E L A X E D !
Mandala betekent ‘cirkel’ in het 
Sanskriet. Van oudsher vind je mandala’s 
in allerlei culturen. Boeddhisten 
gebruiken mandala’s als meditatie-
oefening. Ze tekenen mandala’s in 
gekleurd zand. In opperste concentratie 
gieten ze dit zand in kleine vakjes in de 
mandala, net zolang totdat er een 
schilderij van gekleurd zand ontstaat. 

Het kleuren van mandala’s geeft je 
ontspanning, verbetert je concentratie-
vermogen én bovendien: het is erg leuk 
om te doen. 

Kleur en 
ontspan!



D A G B O E K E N  M E T  S L O T
V O O R  V O L W A S S E N E N

K O P E N  W A N T  . . .

> Met dit dagboek houd je je geheimen veilig.

> Met de eigentijdse prints cactus en 

butterfly.

>   Zonder wikkel lijkt het net op een normaal 

notitieboek.

Al je geheimen, gedachten, 
gevoelens en herinneringen zijn 
veilig in deze fraaie dagboeken. 
Deze twee nieuwe uitgaven 
hebben een eigentijds design. 
De dagboeken vergrendel je met 
het cijferslot. Na het verwijderen 
van de wikkel zie je geen 
verschil met een normaal 
notitieboek.

SPECIFICATIES

uitvoering hardcover met 
cijferslot

omvang 264 pagina’s

formaat 17 x 21 cm

prijs €12,95

NUR 012

BTW hoog

Leopard

ISBN 978 94 6432 1180

Flower

EAN 978 94 6432 1173

Circles

EAN 8 712048 319 489

E E R D E R  V E R S C H E N E N

20 21

Cactus

EAN 8 712048 324 827

Butterfly

EAN 8 712048 324 834

Verschijningsdatum januari 2022



V R I E N D E N B O E K E N

SPECIFICATIES

uitvoering hardcover

omvang 80 pagina’s

formaat 17 x 21 cm

prijs €9,95

NUR 214

Emoji

EAN 871 2048 311 506

Hello Kitty

EAN 871 2048 323 462

Paarden

ISBN 978 94 6432 1333

22

Per 3 stuks verpakt.

Hockey

EAN 871 2048 298 791

Buurman & Buurman

EAN 871 2048 295 042

PSV

EAN 871 2048 319 182

Dolfijnen

EAN 871 2048 317 331

Feyenoord

EAN 871 2048 302 238

Gratis display 
bij selectie 
van 6 titels!

Sets van 3

SPECIFICATIES

uitvoering hardcover

omvang 80 pagina’s

formaat 17 x 21 cm

prijs €9,95

NUR 214

Per stuk verpakt.

23

Frozen II

ISBN 978 94 6432 0916  
Unicorn

ISBN 978 94 6432 0831

Zeemeermin

ISBN 978 94 6432 0961                 

Donald Duck

ISBN 978 94 6432 0923

Jungle / Safari

ISBN 978 94 6432 0985

Emoji 

ISBN 978 94 6432 0954   

Dieren

ISBN 978 94 6432 0978     

Spiderman

ISBN 978 94 6432 0947

V R I E N D E N B O E K E N

Cars 3

ISBN 978 94 6432 1340

NIEUW

Minnie Mouse

ISBN 978 94 6432 0930 

Disney Prinsessen

ISBN 978 94 6432 0909      

Voetbal

ISBN 978 94 6432 0824

Vriendenboeken van de leukste 
merken zoals Frozen, Buurman & 
Buurman, Donald Duck en Hello 
Kitty! Met leuke, voorbedrukte 
vragen en veel ruimte voor eigen 
inbreng. 

Laat zo veel mogelijk vriendjes in 
het boek schrijven! Pak het boek er 
nog eens bij als je later terugkijkt 
op je schooltijd. Wie waren je 
vrienden?

Deze 
vriendenboeken 

zijn per stuk 
leverbaar!



D A G B O E K E N  M E T  S L O T

SPECIFICATIES

uitvoering hardcover

omvang 264 pagina’s

formaat 17 x 21 cm

prijs € 9,95

NUR 214

BTW hoog

24

U I T N O D I G I N G E N

Per 6 stuks verpakt.

Kies uit Interstats grote collectie 
uitnodigingskaarten. Voor jongens en 
meiden in alle leeftijden. 

Raak je niet uitgekeken? Vraag naar het 
complete aanbod bij onze vertegenwoordiger.

SPECIFICATIES

uitvoering gevouwen kaart

formaat 12,2 x 17,5 cm 

prijs € 3,95

NUR 030

BTW hoog

Emoji

EAN 871 2048 298 081 | PK 831

Emoji

EAN 871 2048 298 067 | PK 830
Emoji

EAN 871 2048 319 311 | PK 911

Emoji

EAN 871 2048 297 572 | PK 828

Emoji

EAN 871 2048 319 328 | PK 912
Emoji

EAN 871 2048 319 342 | PK 913

Dinosaurus

EAN 871 2048 316 563 | PK 894

25

Emoji

EAN 871 2048 312 756 | PK 870

Buurman & Buurman 

EAN 871 2048 312 794 | PK 872

Hello Kitty

EAN 871 2048 323 363 | PK 925

Hello Kitty

EAN 871 2048 323 493 | PK 926

Kom je 
ook op mijn 

feestje?

Dagboeken van de leukste merken 
zoals Emoji, Hello Kitty en Frozen. 
De fraaie dagboeken zijn 
vergrendeld met een cijferslot. 

Wat vind je van je klasgenoten? 
Hoe voel je je in de klas? En 
waarover heb je gedroomd 
gisteren? Schrijf het op en bewaar 
het achter slot en grendel!

Emoji Unicorn

EAN 871 2048 311 599
Emoji Secrets

EAN 871 2048 304 089

Hello Kitty

EAN 871 2048 323 455

Disney Prinsessen

ISBN 978 94 6432 1005

Per stuk verpakt

Frozen 2

ISBN 978 94 6432 0992

Per stuk verpakt

P E R  3  S T U K S  V E R P A K T



U I T N O D I G I N G E N

Mopshondjes

EAN 871 2048 299 149 | PK 854

Rachael Hale - Hond

EAN 871 2048 315 214 | PK 882

Rachael Hale - Kat

EAN 871 2048 315 245 | PK 883

Dolfijnen

EAN 871 2048 316 624 | PK 898

Eenhoorn

EAN 871 2048 298 265 | PK 865

Alpaca

EAN 871 2048 315 290 | PK 896

Panda 

EAN 871 2048 313 319 | PK 878

Flamingo

EAN 871 2048 313 333 | PK 879

Luiaard

EAN 871 2048 314 644   | PK 928

Paarden

EAN 871 2048 316 709 | PK 908

Pinguïn

EAN 871 2048 252 816 | PK 715

Paarden

EAN 871 2048 314 675   | PK 927

Paarden

EAN 871 2048 319 403 | PK 916

U I T N O D I G I N G E N

Champagne

EAN 871 2048 312 831 | PK 874

Ballonnen

EAN 871 2048 312 862 | PK 875

Cake

EAN 871 2048 316 501 | PK 891

Hooray 

EAN 871 2048 315 344 | PK 889

Make that the cat wise

EAN 871 2048 316 549 | PK 893

B-Day

EAN 871 2048 316 488 | PK 890

Verhuiskaart

EAN 871 2048 299 040 | PK 849

27

Verhuiskaart

EAN 871 2048 299 064 | PK 850

Fun Voetbal 2

EAN 871 2048 313 395 | PK 886

Fun Voetbal

EAN 871 2048 274 177 | PK 777

Raceauto

EAN 871 2048 316 686 | PK 907

Motocross

EAN 871 2048 316 600 | PK 897

Per 6 stuks verpakt.

Kies uit onze grote collectie 
uitnodigingskaarten. Voor jongens en 
meiden in alle leeftijden. 

Raak je niet uitgekeken? Vraag naar het 
complete aanbod bij onze vertegenwoordiger.

SPECIFICATIES

uitvoering gevouwen kaart

formaat 12,2 x 17,5 cm 

prijs € 3,95

NUR 030

BTW hoog



V E R J A A R D A G S K A L E N D E R SV E R J A A R D A G S K A L E N D E R S

PSV

EAN 871 2048 322 236 

Liefde is ...

EAN 871 2048 322 699

Loesje 6

EAN 871 2048 322 076 

Paperfuel

EAN 871 2048 319 595
Mwah

EAN 871 2048 319 571

Make that the cat wise

EAN 871 2048 303 679

Make that the cat wise 2

EAN 871 2048 314 712

Simon’s Cat

EAN 871 2048 322 274

Emoji

EAN 871 2048 322 311 

28

Interstat heeft altijd een actueel aanbod 
verjaardagskalenders beschikbaar.

SPECIFICATIES

uitvoering Wire-o (ringband)

omvang 12 pagina’s

formaat 32 x 13 cm

prijs € 8,95

NUR 014

BTW hoog

Wilde dieren

EAN 871 2048 314 743

Make a wish

EAN 871 2048 310 165

Botanical

ISBN 978 94 6432 3153
Bloemen

EAN 871 2048 322 151 

Holland

EAN 871 2048 322 090
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Per 5 stuks verpakt.

Rachael Hale - kat

EAN 871 2048 322 113

Rachael Hale - hond

EAN 871 2048 322 137

Garfield

ISBN 978 94 6432 3078

Hip Hip Hooray

ISBN 978 94 6432 3139

It’s your Bday

ISBN 978 94 6432 3115

Mindfulness

ISBN 978 94 6432 3092
Positiviteit

ISBN 978 94 6432 3054 

NIEUW

NIEUWNIEUW

NIEUW

Loesje  7

ISBN 978 94 6432 3016

NIEUW NIEUWNIEUW
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Z O L A N G  D E  V O O R R A A D  S T R E K T

Confetti cards display 2T x 6E

EAN 978 94 6333 7304 I €9,95

Display waardebonnenboekjes

EAN 871 2048 313 029  I € 4,99

Z O L A N G  D E  V O O R R A A D  S T R E K T

Fantasy

EAN 871 2048 324 711  I €9,95
Coral Reef

EAN 871 2048 323 424  I €9,95

Tropical

EAN 871 2048 323 417  I €9,95

India by Night

EAN 871 2048 326 340  I €9,95

Night Forest

EAN 871 2048 323 394  I €9,95
Night Hunters

EAN 871 2048 311 483  I €9,95

Voor de leukste juf/meester

ISBN 978 94 6333 6222 I € 8,95

Display Doeboeken

EAN 871 2048 319 953  I € 3,99

Road trip

EAN 871 2048 319 724  I €6,95
Happiness

EAN 871 2048 319 717  I €6,95

Mermaid

EAN 871 2048 319 274  I €9,95

Space

EAN 871 2048 319 267  I €9,95

Aquarium

EAN 871 2048 314 866  I €14,95
Paradise

EAN 871 2048 314 873  I €14,95



1. ALGEMEEN
1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 a) ImageGroup: ImageGroup Holland B.V. KvK-

nummer 17067291, statutair gevestigd te Eindhoven 
en kantoorhoudende te (5465TA) Veghel, aan het 
adres Doornhoek 3742, alsmede alle aan haar 
gelieerde vennootschappen waaronder in ieder geval: 
ImageBooks Factory B.V. (KvK-nummer 17111704), 
ImageBooks Publishers B.V. (KvK-nummer 
17188163), en International Stationary (Interstat) B.V. 
(KvK-nummer 33233793);

 b) Koper: de (rechts-)persoon met wie ImageGroup 
een Overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten;

 c) Zaken: alle goederen en/of diensten geleverd of te 
leveren door ImageGroup.

 d) Overeenkomst: De koop- en/of dienstverlenings-
overeenkomst tussen ImageGroup en Koper.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden of een gedeelte 
daarvan, kunnen uitsluitend schriftelijk worden 
overeengekomen.

1.3 Indien enig beding uit deze voorwaarden nietig blijkt 
of in rechte wordt vernietigd, laat dit de werking van 
de overige bedingen onverlet. ImageGroup is dan 
gerechtigd dat beding te vervangen door een beding 
dat de strekking hiervan zo veel mogelijk benadert 
zonder nietig te zijn of vernietigd te kunnen worden.

1.4 In het geval van een tekstueel betekenisverschil 
tussen de verschillende taalversies van deze 
voorwaarden, geldt dat de Nederlandse tekst bindend 
is.

1.5 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle 
Overeenkomsten tussen ImageGroup en Koper, 
alsmede op alle aanbiedingen/offertes gedaan door 
ImageGroup. Indien eenmaal onder de toepasselijke 
algemene voorwaarden is gecontracteerd, zijn deze 
voorwaarden ook op latere Overeenkomsten onverkort 
van toepassing.

2. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
2.1 Alle door ImageGroup uitgebrachte offertes zijn 

vrijblijvend, tenzij uit de offerte uitdrukkelijk anders 
blijkt.

2.2 Overeenkomsten komen niet eerder tot stand dan na 
schriftelijke aanvaarding door ImageGroup, dan wel 
zodra ImageGroup is begonnen met de uitvoering van 
de door Koper geplaatste order.

2.3 ImageGroup behoudt zich het recht voor om de order 
in de volgende (niet limitatieve) gevallen geheel of 
gedeeltelijk te weigeren:

 a) indien Koper nalaat de facturen voor eerdere 
leveringen (tijdig) te betalen;

 b) indien de bestelde Zaken niet voorradig zijn;
 c) indien de bestelde Zaken niet leverbaar zijn;
 d) de kredietwaardigheid van Koper verslechtert;
 e) ImageGroup uit andere omstandigheden heeft 

moeten afleiden dat Koper in de nakoming van 
een of meer verplichtingen jegens haar tekort zal 
schieten;

 f) indien de door Koper aangeleverde informatie 
onjuist of onvolledig is.

2.4 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken 
of wijzigingen, alsmede toezeggingen binden 
ImageGroup slechts indien zij schriftelijk door 
ImageGroup zijn bevestigd.

3. LEVERING
3.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen vindt 

levering van Zaken van ImageGroup aan Koper 
telkens plaats overeenkomstig de Incoterm Free 
on Board, hierna: ‘FOB’ (ofwel: overeengekomen 
verschepingshaven) als bedoeld in de Incoterms 
versie 2020 van de International Chamber of 
Commerce (ICC).

3.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen komen 
de transportkosten van het vervoer van Zaken vanaf 
levering voor rekening van de Koper. De levering en 
overgang van het risico van Zaken (verlies, diefstal, 
beschadiging en waardevermindering) geschiedt 
naar Koper vanaf het moment dat ImageGroup Zaken 
aflevert aan boord van het door de Koper genoemde 
schip in de overeengekomen verschepingshaven.

3.3 De door ImageGroup genoemde levertijden zijn 
steeds bij benadering aangegeven en betreffen dus 
geen fatale termijnen. ImageGroup raakt ter zake 
leveringstijden pas in verzuim als zij rechtsgeldig 
schriftelijk in gebreke is gesteld.

3.4 ImageGroup is gerechtigd deelleveringen te doen en 
de Koper voor elke deellevering apart te factureren. 
In geval van grensoverschrijdende leveringen geldt 
in afwijking van artikel 73 lid 2 en lid 3 van het 
Weens Koopverdrag, dat iedere levering als separate 
Overeenkomst dient te worden beschouwd.

3.5 Meer- of minderleveringen ten opzichte van het 
overeengekomen aantal Zaken zijn toegestaan met 
een percentage van 5% tot 10.000 eenheden en met 
een percentage van 3% vanaf 10.001 eenheden. Het 
meerdere of het minder geleverde aantal wordt in 
rekening gebracht respectievelijk verrekend.

3.6 In geval van vertraging van de levering doordat 
omstandigheden van welke aard dan ook wijzigen, 
wordt de levertermijn met de duur van de vertraging 
verlengd. ImageGroup zal de Koper tijdig op de 
hoogte stellen van een eventuele vertraging. 
Vertraagde levering geeft de Koper niet het recht de 
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, 
noch haar verplichtingen jegens ImageGroup op te 
schorten, noch om schadevergoeding te vorderen.

3.7 Koper is verplicht Zaken af te nemen op het moment 
waarop deze aan hem worden bezorgd dan wel op het 
moment waarop deze volgens de Overeenkomst aan 
hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Koper 
niet op het afgesproken tijdstip of afgesproken plaats 
heeft afgenomen, of nalatig is met het verstrekken 
van informatie of instructies, noodzakelijk voor de 
levering, zullen Zaken worden opgeslagen voor risico 
van de Koper. ImageGroup is in dat geval gerechtigd 
alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval 
opslagkosten, in rekening te brengen bij Koper.

4. PRIJZEN
4.1 Alle door ImageGroup gehanteerde prijzen zijn per 

stuk. Transportkosten en kosten in verband met 
de in- en uitvoer van de Zaken en andere heffingen 
die van overheidswege worden opgelegd zijn in 
euro’s exclusief btw tenzij uitdrukkelijk anders 
overeengekomen.

4.2 De aangeboden prijs geldt slechts voor de specifieke 
order en de daarin aangeboden hoeveelheden. Indien 
sprake is van kostenverhogende omstandigheden 
voorzien en onvoorzien welke toe te rekenen zijn aan 
Koper, dan is ImageGroup gerechtigd om deze kosten 
bij Koper in rekening te brengen, zulks ter beoordeling 
van ImageGroup.

4.3 ImageGroup heeft het recht de prijzen te verhogen 
met, op de dag waarop de   Overeenkomst gesloten 
wordt, nog niet bekende heffingen of verhogingen 
van heffingen, zoals accijnzen en belastingen, ook al 
geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden. 
Deze heffingen dienen als bestanddeel van de prijs 
door de Koper te worden betaald. ImageGroup is in 
geval van wijziging niet schadeplichtig jegens Koper.

4.4 ImageGroup heeft het recht de prijzen te verhogen 
met vóór de dag van levering optredende verhogingen, 
te denken valt aan: inkoopprijzen/ fabrieksprijzen van 
toeleveranciers, lonen, loonkosten, vracht, materialen, 
sociale lasten, vreemde valuta verrekening en 

transportkosten. Afwijkingen van de overeengekomen 
prijs tot maximaal 5% van de prijs worden als 
redelijk beschouwd, tenzij de Koper aantoont dat dit 
redelijkerwijs niet van haar verlangd kan worden.

5. BETALING
5.1 Tussen partijen geldt een betalingstermijn van 14 

dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders 
overeengekomen. Deze betalingstermijn betreft een 
fatale termijn. Bij overschrijding daarvan is Koper 
direct in verzuim, derhalve zonder dat een sommatie 
of ingebrekestelling nodig is.

5.2 Het is Koper niet toegestaan betalingen van de facturen 
op te schorten. Alle betalingen dienen daarnaast 
zonder enige aftrek of verrekening te geschieden.

5.3 Vanaf het moment van verzuim zoals bedoeld in dit 
artikel, is Koper:

 a) een rente verschuldigd van 1,5% per maand over 
het totaal openstaande bedrag. Een gedeelte van een 
kalendermaand geldt als hele kalendermaand;

 b) de buitengerechtelijke incassokosten bedragen 
tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, 
met een absoluut minimum van € 500,00;

 c) alle door ImageGroup te maken gerechtelijke 
kosten verschuldigd, teneinde nakoming van de 
verplichtingen van Koper te bewerkstellingen. 
Hieronder vallen in ieder geval alle door haar 
raadsman gemaakte kosten, in afwijking van het 
forfaitaire vergoedingssysteem uit de wet. Onder 
de gerechtelijke kosten worden mede begrepen de 
kosten voor een faillissementsaanvraag, bij wijze van 
incassomiddel.

5.4 Alle vorderingen van ImageGroup zijn direct opeisbaar 
en Koper is direct in verzuim in de volgende gevallen 
(deze lijst is niet allesomvattend):

 a) Koper komt een van de verplichtingen uit hoofde 
van enige Overeenkomst met ImageGroup, 
daarmee samenhangende Overeenkomst, 
daarvoor of daarna gesloten Overeenkomst niet, 
niet tijdig of niet behoorlijk na;

 b) Koper een Zaak heeft gebruikt in strijd met 
de daarvoor geldende gebruiksrechten of 
gebruiksbeperkingen en/of enig intellectueel 
eigendomsrecht met betrekking tot dat Zaak heeft 
geschonden;

 c) Koper een verzoek tot surseance van betaling heeft 
ingediend of voornemens is zulks te doen of in 
surseance van betaling verkeert;

 d) er door Koper of tegen Koper een verzoek tot 
faillietverklaring wordt ingediend, Koper of 
een derde voornemens is een aanvraag tot 
faillietverklaring van Koper in te dienen of in het 
geval Koper in staat van faillissement is verklaard;

 e) er bij ImageGroup anderszins gerede twijfel 
bestaat omtrent de betalingscapaciteit van Koper, 
waardoor Koper niet aan zijn verplichtingen kan 
voldoen, dit ter beoordeling van ImageGroup;

 f) er door Koper een aanvraag Wet Schuldsanering 
Natuurlijke Personen (WSNP) is ingediend of op 
Koper van toepassing wordt verklaard c.q. enige 
vorm van schuldsanering wordt voorgesteld;

 g) er door een derde (conservatoir of executoriaal) 
beslag wordt gelegd ten laste van Koper;

 h) indien Koper wordt ontbonden en geliquideerd;
 i) na staking of overdracht van de onderneming door 

Koper;
 j) verstrekte zekerheden te niet zijn gegaan of in 

waarde zijn verminderd.
5.5 ImageGroup is in geval van verzuim en in de gevallen 

(a tot en met j), doch niet gelimiteerd, bevoegd de 
levering van (alsook de aanmaak of bewerking van 
voor levering bestemde) Zaken op te schorten, 
onverminderd het recht van ImageGroup gelijktijdig 
betaling vooraf of behoorlijke (aanvullende) zekerheid 
voor de vorderingen van de te leveren ZaakZaken te 
vorderen, zulks ter beoordeling van ImageGroup.

5.6 Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft 
voldaan en/of voldoende zekerheid heeft gesteld, 
staat ImageGroup de leveringstermijn ter beschikking 
die, rekening houdende met alsdan in het bedrijf 
van ImageGroup en/of van de toeleveranciers van 
ImageGroup bestaande mogelijkheden, voor levering 
van de Zaken nodig is.

5.7 Betalingen van Koper strekken steeds eerst in 
mindering op de verschuldigde kosten, dan de rente 
en daarna op facturen die het langst open staan. Dit 
ongeacht de mededeling/ het betalingskenmerk die 
Koper eraan geeft.

6. EIGENDOMSVOORBEHOUD
6.1 Verkoop en levering vindt plaats onder uitgebreid 

eigendomsvoorbehoud. Het eigendom van verkochte, 
geleverde en te leveren Zaken, ook de reeds betaalde, 
wordt voorbehouden totdat alle vorderingen - met 
inbegrip van rente en kosten - van ImageGroup op 
Koper op grond van de Overeenkomsten zijn voldaan. 
Zolang het eigendom van het geleverde niet op 
Koper is overgegaan, kan en mag deze de Zaken niet 
verpanden, in eigendom overdragen of aan derden 
enig ander zekerheidsrecht daarop verlenen voor 
schulden, leningen of andere financiële regelingen.

6.2 Koper is verplicht:
 a) de Zaken met zorgvuldigheid, in een droge 

omgeving, en als herkenbaar eigendom van 
ImageGroup op behoorlijke wijze opgeslagen en 
beveiligd te houden alsmede te verzekeren en 
verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en 
waterschade alsmede tegen diefstal. Koper is 
gehouden de polis van voornoemde verzekering 
alsmede de betalingsbewijzen van de premie 
ervan op eerste verzoek ter inzage te geven aan 
ImageGroup. Bij overtreding van deze bepaling 
wordt de koopprijs terstond volledig opeisbaar;

 b) ImageGroup onmiddellijk op de hoogte te stellen 
indien derden rechten pretenderen ten aanzien 
van de door de ImageGroup aan Koper geleverde 
Zaken, in het geval ImageGroup op grond van de 
levering van die Zaken nog enig bedrag van Koper 
te vorderen heeft. ImageGroup is in dat geval 
gerechtigd om de betreffende Zaken onmiddellijk 
onder zich te nemen. In een dergelijk geval is Koper 
aansprakelijk voor alle kosten die dit met zich 
meebrengt. ImageGroup is verplicht deze Zaken 
eerst weer uit te leveren nadat ImageGroup volledig 
is betaald of ter zake van haar vordering(en) 
adequate zekerheid is gesteld, dit ter beoordeling 
van ImageGroup;

 c) om nieuwgevormde zaken aan ImageGroup te 
verpanden als ImageGroup geen beroep kan doen 
op haar eigendomsvoorbehoud omdat Zaken zijn 
vermengd of vervormd.

6.3 ImageGroup is bevoegd om, indien Koper met betaling 
te laat is of indien er gegronde reden bestaat om aan 
te nemen dat Koper niet of te laat zal gaan betalen 
of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan 
verkeren, haar eigendommen onder zich te (laten) 
nemen en deze te verkopen aan derden.

6.4 Voor het geval ImageGroup ingevolge artikel 6.1 
Zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust als zijn 
eigendom opvordert, geeft Koper nu onvoorwaardelijk 
en niet herroepbaar toestemming aan ImageGroup, 
of door ImageGroup aan te wijzen derden, om al die 
plaatsen te betreden waar de eigendommen van 
ImageGroup zich bevinden en die Zaken mee terug te 
nemen indien Koper in gebreke blijft.

6.5 ImageGroup wordt toegang verleend tot de door hem 

geleverde Zaken op straffe van een direct opeisbare 
boete van € 1.000,00, te vermeerderen met een 
boete van € 500,00 per dag, zolang de ‘overtreding’ 
voortduurt, zulks tot een maximum van € 30.000,00 
zonder dat ImageGroup Koper hiertoe in gebreke dient 
te stellen en onverminderd het recht van ImageGroup 
om daarnaast volledige schadevergoeding te 
vorderen.

6.6 Indien en voor zover het land van de bestemming 
van de Zaken verdergaande mogelijkheden biedt ten 
aanzien van het eigendomsvoorbehoud, dan gelden 
die verdergaande mogelijkheden.

7. KLACHTMELDING
7.1 De hoeveelheden zoals vermeld op vervoersbonnen 

of dergelijke documenten, worden geacht juist te zijn 
indien niet terstond na ontvangst schriftelijk wordt 
gereclameerd.

7.2 Koper heeft de verplichting om bij aflevering 
van Zaken te onderzoeken of de Zaken aan de 
Overeenkomst beantwoorden. Klachtmeldingen 
over Zaken dienen door Koper, op straffe van verval 
van alle rechten en vorderingen, schriftelijk onder 
nauwkeurige vermelding en omschrijving van de aard 
en grond van de klacht voorzien van duidelijke digitale 
foto’s van de Zaken, waaruit de gebreken blijken 
alsmede onder vermelding van het nummer van de 
vervoersbon, ordernummer, alsmede het serie- en 
factuurnummer. In geval van:

 a) Zichtbare klachten: binnen 10 werkdagen nadat 
Koper de Zaken in haar magazijn heeft ontvangen;

 b) Niet-zichtbare klachten: binnen 10 werkdagen 
nadat de Koper een gebrek heeft geconstateerd, 
althans redelijkerwijs had kunnen constateren, 
doch in ieder geval binnen twaalf weken vanaf het 
moment van levering van de Zaken.

7.3 Iedere klacht over een factuur dient op straffe van 
verval van alle rechten en vorderingen schriftelijk te 
geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum van de 
factuur, bij gebreke waarvan de factuur als juist en 
onbetwist wordt beschouwd.

7.4 Gegevens en afbeeldingen in de catalogi van 
ImageGroup geven slechts een indruk van de Zaak en 
zijn niet bindend voor ImageGroup.

7.5 Geen reclames worden geaccepteerd op Zaken die 
niet in een droge omgeving zijn opgeslagen.

7.6 ImageGroup is gerechtigd onderzoek te doen naar 
de gegrondheid van een klacht of een deskundige 
in te schakelen om de gegrondheid van een klacht 
te onderzoeken, één en ander steeds ter keuze van 
ImageGroup.

7.7 ImageGroup bepaalt of een klacht gegrond is. Indien 
een klacht gegrond is zullen de klachten ten aanzien 
van Zaken door ImageGroup worden weggenomen 
door vervanging, of creditering, van de in rekening 
gebrachte Zaak, één en ander steeds ter keuze van 
ImageGroup.

7.8 ImageGroup neemt Zaken slechts retour nadat 
ImageGroup hiervoor voorafgaande schriftelijke 
toestemming heeft gegeven. Koper dient de Zaken 
zelf te retourneren in een deugdelijke verpakking. 
Slechts bij een gegronde klacht komen de kosten 
van het retourneren van Zaken voor rekening van 
ImageGroup. Indien de Koper zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van ImageGroup Zaken 
terugzendt en/of indien Koper de Zaken terugzendt 
zonder de aanwijzingen voor retourzending van 
ImageGroup op te volgen, dan komen alle kosten 
welke verbonden zijn aan terugzending, ten laste van 
Koper. ImageGroup is in dat geval vrij de Zaken voor 
rekening en risico van Koper op te (laten) slaan.

7.9 Rechtsvorderingen dienen op straffe van verval van 
alle rechten en vorderingen uiterlijk twaalf maanden 
na klachtmelding aanhangig te zijn gemaakt bij een 
ingevolge deze voorwaarden bevoegde rechter, tenzij 
rechten op grond van toepasselijke verdragen, wet- en 
regelgeving eerder zijn vervallen.

8. AANSPRAKELIJKHEID
8.1 ImageGroup is niet aansprakelijk voor de door Koper 

geleden schade, behoudens en voor zover Koper kan 
aantonen dat er sprake is van opzet, grove schuld 
en/of bewuste roekeloosheid van de directie of de 
bedrijfsleidingen behorende leidinggevende van 
ImageGroup.

8.2 Onder schade wordt in ieder geval verstaan 
ontbindingsschade, schade op grond van schending 
van een wettelijke verplichting en schade op grond van 
onrechtmatige daad.

8.3 ImageGroup is in geen geval aansprakelijk voor 
gevolgschade van de Koper. Onder gevolgschade 
wordt onder meer doch niet uitsluitend verstaan 
zuivere vermogensschade, overlijden, gederfde 
winst, gederfde omzet, gemiste besparingen, afbreuk 
van goodwill of vergelijkbare verliezen hoe dan 
ook ontstaan, arbeidskosten, stilstand schade en 
schade door bedrijfsstagnatie, rentekosten, ongeacht 
hoe deze schade is genaamd (direct, indirect, 
gevolgschade).

8.4 De cumulatieve aansprakelijkheid, gebaseerd 
op welke rechtsgrond(en) dan ook, wordt in zijn 
totaliteit uitdrukkelijk beperkt tot het naar keuze van 
ImageGroup:

 a) vervangen of repareren van Zaken, waar de 
klachten betrekking op hebben;

 b) tot het bedrag dat door de verzekering in het 
desbetreffende geval wordt uitbetaald vermeerderd 
met het eigen risico van ImageGroup. Indien om 
welke reden dan ook geen uitkering krachtens de 
verzekering plaatsvindt, wordt de aansprakelijkheid 
voor schade uitdrukkelijk beperkt tot 15% van de 
factuurwaarde van de Zaken waarop de schade is 
vastgesteld c.q. waarop de schade betrekking heeft. 
De aansprakelijkheid van ImageGroup voor schade is 
te allen tijde beperkt tot maximaal € 25.000,00. Iedere 
verdergaande aansprakelijkheid van ImageGroup is 
uitdrukkelijk uitgesloten. ImageGroup is gerechtigd de 
schade door een door haar aan te wijzen deskundige 
te laten beoordelen.

8.5 De termijn waarbinnen ImageGroup tot vergoeding 
van de schade kan worden aangesproken, is in 
alle gevallen en op straffe van verval van rechten 
beperkt tot een termijn van één maand nadat het 
schade brengende feit zich heeft voorgedaan. Alle 
vorderingen tot schadevergoeding vervallen door 
verloop van twaalf maanden na de aanvang van de dag 
van aansprakelijkstelling, indien zij niet binnen deze 
termijn in rechte aanhangig worden gemaakt.

8.6 Koper vrijwaart ImageGroup voor (alle gevolgen van) 
aansprakelijkheid van derden met betrekking tot door 
ImageGroup aan Koper geleverde Zaken. Claims 
van derden worden door ImageGroup derhalve niet 
geaccepteerd.

9. OVERMACHT
9.1 Overmacht in de zin van dit artikel wordt gelijkgesteld 

aan overmacht in de zin van artikel 6:75 BW. 
Onder overmacht wordt in ieder geval, doch niet 
uitsluitend verstaan: werkstaking, ziekteverzuim van 
personeel, transportmoeilijkheden, onvoldoende 
toevoer/schaarste van producten/grondstoffen, 
piraterij, boycot, blokkade, wateroverlast, brand, 
oorlog, vandalisme, overstroming, terrorisme, 
overheidsmaatregelen, (maatregelen als gevolg van 
een) pandemie/epidemie, import- en exportverboden, 
bedrijfsstoringen bij toeleveranciers of ImageGroup, 

wanprestatie van toeleveranciers, en alle oorzaken 
van buitenaf waar ImageGroup geen invloed op heeft. 
Deze opsomming is niet allesomvattend.

9.2 Tijdens en na overmacht worden de leverings- en 
andere verplichtingen van ImageGroup opgeschort. 
Indien de periode van overmacht langer duurt dan 
drie maanden na kennisgeving door ImageGroup, 
zijn zowel ImageGroup als Koper gerechtigd de 
Overeenkomst te ontbinden dan wel anderszins 
te beëindigen, zonder dat partijen schadeplichtig 
worden.

9.3 Indien ImageGroup bij het intreden van de overmacht 
al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan 
of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan 
voldoen, is ImageGroup gerechtigd het reeds geleverde 
c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is 
Koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het 
een afzonderlijke Overeenkomst.

10. BEËINDIGING OVEREENKOMST: OPZEGGING EN 
ONTBINDING

10.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dienen 
de overeenkomsten als separate overeenkomsten te 
worden beschouwd en komt geen duurovereenkomst 
tot stand die dient te worden opgezegd.

10.2 Indien en voor zover de Koper schriftelijk kan bewijzen 
dat sprake is van een duurovereenkomst, dan geldt 
tenzij anders is overeengekomen het volgende: 
de overeenkomst kan steeds schriftelijk worden 
opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn 
van 3 maanden (te rekenen vanaf de laatste werkdag 
van de maand) zonder dat er in dat geval een 
verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

10.3 Indien er onverhoopt aan de zijde van ImageGroup 
sprake is van enige tekortkoming, is Koper niet 
bevoegd om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk 
te ontbinden c.q. op te zeggen. Dit geldt niet als 
er sprake is van overmacht, daarvoor gelden de 
bepalingen in artikel 9.

10.4 In geval Koper in verzuim is (artikel 5), heeft 
ImageGroup het recht:

 a) de betreffende Overeenkomst(en) geheel of voor 
zover de verplichtingen uit de Overeenkomst 
gedeeltelijk zijn uitgevoerd, gedeeltelijk te 
ontbinden;

 b) lopende Overeenkomsten ten aanzien waarvan de 
Koper niet in gebreke is, geheel, of voor zover de 
verbintenissen uit de Overeenkomst gedeeltelijk 
zijn uitgevoerd, gedeeltelijk te ontbinden.

10.5 Voor zover ImageGroup de Overeenkomst geheel 
of gedeeltelijk heeft uitgevoerd, laat de ontbinding 
als bedoeld in sub a) en b) van het vorige lid de 
uitoefening van de rechten uit hoofde van het 
eigendomsvoorbehoud, zoals bedoeld in artikel 6 
onverlet.

10.6 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is 
annulering of (voortijdige) algehele alsmede 
gedeeltelijke ontbinding/beëindiging aan de zijde van 
Koper uitgesloten.

10.7 Indien de Overeenkomst tussen Koper en ImageGroup 
om welke reden dan ook niet langer van kracht is, 
zal Koper zich binnen drie maanden na einddatum 
van de Overeenkomst, onthouden van het gebruik 
en de verkoop van de Zaken en zal hij alle Zaken 
en materialen van welke aard dan ook die daarop 
betrekking hebben, aan ImageGroup retourneren, 
tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

11. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
11.1 De koper zal zich onthouden van enige inbreuk 

op ieder auteursrecht en alle eventuele overige 
rechten van intellectuele of industriële eigendom 
alsmede soortgelijke rechten, waaronder begrepen 
merkenrechten en vertrouwelijke bedrijfsinformatie 
in de zin van artikel 1 van de Wet bescherming 
bedrijfsgeheimen, ter zake van door ImageGroup aan 
Koper geleverde Zaken.

11.2  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is het 
Koper onder meer niet toegestaan (deze bepaling is 
niet limitatief):

 a) enige in of op een Zaak voorkomende aanduiding 
omtrent rechten als bedoeld in het vorige lid of 
aanduiding van titels, merken of handelsnamen 
van ImageGroup of derden te (doen) wijzigen of te 
(doen) verwijderen;

 b) enige door ImageGroup aan Koper geleverde 
Zaken, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen, 
openbaar te maken of te wijzigen.

11.3 Geen enkele bepaling in de Overeenkomst of daaruit 
voortvloeiende Overeenkomsten tussen ImageGroup 
en Koper strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht 
aan Koper van rechten als bedoeld in dit artikel 11.1, 
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

11.4 Indien Koper merkt dat derden op enige wijze inbreuk 
maken op de in dit artikel bedoelde intellectuele of 
industriële eigendomsrechten, dan is Koper verplicht 
om dit terstond schriftelijk aan ImageGroup te 
melden. Koper zal desgewenst eventuele nadere 
instructies van ImageGroup of een andere in artikel 
11.1 benoemde gerechtigde, opvolgen.

11.5 Indien Koper in gebreke blijft de verplichtingen uit 
dit artikel na te komen, dan is Koper in verzuim en 
verbeurt zij aan ImageGroup, zonder dat een nadere 
ingebrekestelling nodig is, een direct opeisbare boete 
van € 1.000,00 per overtreding alsmede een boete 
van € 1.000,00 per dag(deel), zolang de overtreding 
voortduurt, zulks tot een maximum van € 30.000,00. 
Onverminderd het recht van ImageGroup om 
daarnaast volledige schadevergoeding te vorderen.

 12. RECALL VAN ZAKEN
12.1 Indien ImageGroup het om enige reden nodig acht om 

een product-recall te doen, dan is de Koper op straffe 
van verval van een direct opeisbare boete verplicht om 
mee te werken aan alle maatregelen die ImageGroup 
nodig acht ter beperking van schade.

12.2 Indien Koper constateert dat de geleverde zaken 
(mogelijk) een product-recall noodzakelijk maken, 
dan dient Koper onmiddellijk, doch in ieder geval 
binnen 24 uur, schriftelijk contact op te nemen met 
ImageGroup.

12.3 Indien Koper in gebreke blijft de verplichtingen uit 
hoofde van dit artikel na te komen, dan is Koper een 
direct opeisbare boete verschuldigd van € 10.000,00, 
te vermeerderen met een boete van € 10.000,00 
per dag, zolang de overtreding voortduurt, zulks 
tot een maximum van € 30.000,00. Onverminderd 
het recht van ImageGroup om daarnaast volledige 
schadevergoeding te vorderen.

13. BEVOEGDE RECHTER EN TOEPASSELIJK RECHT
13.1 Op de Overeenkomsten tussen partijen is Nederlands 

recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen die verband houden met en/of 

voortvloeien uit de gesloten Overeenkomst zullen 
worden beslecht door de rechtbank Oost-Brabant, 
locatie ‘s-Hertogenbosch, tenzij Nederlandse 
dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen 
verzetten.

13.3 Niettemin artikel 13.2 heeft ImageGroup het recht 
geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van 
de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere 
overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten 
zijn, te laten beslechten bij een andere volgens 
de Nederlandse wet, Europese verordeningen of 
Internationale verdragen bevoegde rechtbank.
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