
© 2021 MARVEL

Distributed by Interstat                             www.inter-stat.nl
Member of ImageGroup Holland B.V.
Produced by © 2021 Jacob Company, 
Spinnerijstraat 97/01, Kortrijk (BE)

Let’s create a world of happiness
B

A
C

K
 T

O
 S

C
H

O
O

L
     2

0
2

2
-

2
0

2
3

2 0 2 2 - 2 0 2 3

B A C K  T O 
S C H O O L

B A C K  T O 
S C H O O L



Nieuws It’s me, Mario!

Super Mario is al ouder dan 35 jaar, maar de 

loodgieter met de pet en grote snor is nog altijd 

even populair! Super Mario en zijn vrienden Bowser, 

Donkey Kong, Luigi en Wario stralen dit jaar weer 

in een fraaie schoollijn met agenda, familieplanner, 

schriften, map, etui en kaftpapier.

Gedrukt op FSC-papier

Alle onze papieren producten zijn van goede 
kwaliteit en gedrukt op FSC-papier. 

Come good for the day!

Probeer maar eens je lach in te houden als deze 

heren met taal spelen. Make That The Cat Wise 

hebben meer dan 500.000 volgers op social 

media en trekken veel bekijks met hun geniale 

verbasteringen van de Nederlandse en Engelse taal.

De allerbeste game-licenties!

Wij hebben voor dit schoolseizoen de allerbeste 

game-licenties voor ons programma kunnen 

verwerven. Aan het vorige jaar met succes 

geïntroduceerde Super Mario-aanbod (Nintendo) 

hebben we Minecraft en Naruto kunnen toevoegen. 

Minecraft is al jaren de #1 game. Naruto is een 

Japanse manga-serie, waarin de symbolen die wij 

voor onze schoollijnen gebruiken megapopulair zijn.  

Disney & Marvel Classics

Met trots brengen we in 2022-2023 weer de geliefde 

klassiekers van Disney: Donald Duck, Spider-man en 

The Mandalorian. Niet meer weg te denken uit het 

Back to school-aanbod! 
Bestel op tijd want OP = OP! 

Voor eind december 2021 besteld betekent geleverd in mei 
2022. Vragen over het aanbod? Maak een afspraak met een 
van onze vertegenwoordigers: Mark, Ronald en Valerie. We 
verheugen ons op een succesvol verkoopseizoen! 

Michael van Tinteren, 
uitgever
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S C H O O L A G E N D A ’ S

Make that the cat wise

ISBN 978 94 6432 1371

Garfield

ISBN 978 94 6432 1364

Donald Duck

ISBN 978 94 6432 1357

K L A S S I E K E R S

NASA

ISBN 978 94 6432 1395

SPECIFICATIES SCHOOLAGENDA

uitvoering hardcover

omvang 176 pagina’s

formaat 15,4 x 22,6 x 1,5 cm

prijs € 14,99

SPECIFICATIES SCHOOLAGENDA

uitvoering hardcover

omvang 176 pagina’s

formaat 15,4 x 22,6 x 1,5 cm

prijs € 14,99

Mario Kart

ISBN 978 94 6432 1388

Spider-man

ISBN 978 94 6432 1401

Steenkolenengels 
van hoog niveau!

NIEUW

Per stuk verpakt.Per stuk verpakt.

Getoonde ontwerpen zijn onder voorbehoud. Interstat behoudt zich het recht voor hierin wijzigingen aan te brengen.

B A C K
T O

S C H O O L

Begin fris en fruitig aan het nieuwe schooljaar 

met een agenda die helemaal bij je lifestyle past. 

Dat is het motto van Interstat! Naast onze 

vermaarde klassiekers hebben wij heel veel 

nieuwe licenties kunnen toevoegen aan dit 

schoolseizoen.

We hebben qua selectie goed gekeken naar 

films, merken en games die populair zijn onder 

de jeugd. Onze keuzes qua designs zijn 

geïnspireerd op de jeugdmode die je onder 

andere in de schappen van Primark, C&A en 

H&M aantreft met dezelfde licenties. 

Al onze papierproducten worden geproduceerd 

in Europa. Ze zijn van de beste kwaliteit en 

worden gedrukt op FSC-papier.

Onze NO-WASTE-policy is dat we produceren 

wat vooraf besteld is door onze afnemers. Zo 

voorkomen we dat overgebleven voorraden 

onnodig vernietigd zouden moeten worden.

Doe met ons mee en bestel uw selectie uiterlijk 

in december 2021.
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S C H O O L A G E N D A ’ S

PSV

ISBN 978 94 6432 1463

SPECIFICATIES SCHOOLAGENDA

uitvoering hardcover

omvang 176 pagina’s

formaat 15,4 x 22,6 x 1,5 cm

prijs € 14,99

Jump

ISBN  978 94 6432 1487

Harry Potter

ISBN 978 94 6432 1456

Feyenoord

ISBN 978 94 6432 1470

NIEUW

Batman

ISBN 978 94 6432 1418

NIEUW

NIEUW

NIEUW

The Mandalorian

ISBN 978 94 6432 1432

NIEUW

Getoonde ontwerpen zijn onder voorbehoud. Interstat behoudt zich het recht voor hierin wijzigingen aan te brengen

Per stuk verpakt.

Minecraft

ISBN 978 94 6432 1425

NIEUW

Naruto

EAN 978 94 6432 1449



7

S C H O O L A G E N D A ’ S

SPECIFICATIES SCHOOLAGENDA

uitvoering hardcover

omvang 176 pagina’s

formaat 14,5 x 22,6 x 1,5 cm

prijs € 14,99

Rachael Hale

ISBN  978 94 6432 1494

Paperfuel

ISBN 978 94 6432 1517

Loesje

ISBN 978 94 6432 1500

Must-haves
voor het 
nieuwe

schooljaar

Getoonde ontwerpen zijn onder voorbehoud. Interstat behoudt zich het recht voor hierin wijzigingen aan te brengen.

Per stuk verpakt.
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S T U D I E A G E N D A ’ S

Loesje

ISBN 978 94 6432 1524

Paperfuel

ISBN 978 94 6432 1548

Mwah 

ISBN 978 94 6432 1531

FA M I L I E P L A N N E R S  S C H O O L J A A R

Garfield

ISBN 978 94 6432 1579

Make That The Cat Wise

ISBN 978 94 6432 1555

Spider-man

ISBN  978 94 6432 1586
Donald Duck

ISBN 978 94 6432 1562

Leuke en praktische afsprakenkalenders

Met 55 
legendarische 

quotes!

SPECIFICATIES

inhoud 54 pagina’s

formaat 29,7 x 21 cm (A4)

prijs € 9,99

SPECIFICATIES STUDIEAGENDA

uitvoering hardcover

omvang 176 pagina’s

formaat 11,5 x 17,6 x 1,3 cm

prijs € 10,99

Mario Kart

ISBN 978 94 6432 1593

Per stuk verpakt.Per stuk verpakt.

Getoonde ontwerpen zijn onder voorbehoud. Interstat behoudt zich het recht voor hierin wijzigingen aan te brengen.Getoonde prijzen zijn geadviseerde verkoopprijzen per product. Deze gelden alleen voor de Benelux-landen.



Go with
that banana

make that the cat wise

j o u r n e y  i n t o  o u t e r  s p a c e

s p a c e  m i s s i o n
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A5 schriften

ISBN  978 94 6432 2163

Etui

ISBN  978 94 6432 2484

Kaftpapier

ISBN 978 94 6432 1661

Etiketten

ISBN 978 94 6432 2668

Ringband

ISBN 978 94 6432 2347

G A R F I E L D
De meest geliefde kat van Nederland

Getoonde ontwerpen zijn onder voorbehoud. Interstat behoudt zich het recht voor hierin wijzigingen aan te brengen.Getoonde prijzen zijn geadviseerde verkoopprijzen per product. Deze gelden alleen voor de Benelux-landen.

A4 schriften - ruit

ISBN 978 94 6432 1982
A4 schriften - lijn

ISBN 978 94 6432 1807

ETUI

uitvoering PU-leer + canvas

formaat 7 x 19,5 x 8 cm

prijs € 13,99

SPECIFICATIES SCHOOLAGENDA

uitvoering hardcover

omvang 176 pagina’s

formaat 15,4 x 22,6 x 1,5 cm

prijs € 14,99

Per 3 stuks verpakt.Per stuk verpakt.

RINGBAND

uitvoering 23 rings

formaat 29,7 x 21 cm

prijs € 8,99

Per 6 stuks verpakt. Per 12 stuks verpakt.

KAFTPAPIER

inhoud 2 vellen

formaat 100 x 70 cm

prijs € 3,49

A5 SCHRIFTEN

uitvoering lijn

inhoud 3 ex. (2 designs)

formaat 14,8 x 21 cm

prijs € 4,99

Per 5 stuks verpakt.

A4 SCHRIFTEN

uitvoering lijn of ruit

inhoud 2 exemplaren

formaat 29,7 x 21 cm

prijs € 6,99

Per 5 stuks verpakt.

Schoolagenda

ISBN 978 94 6432 1364

ETIKETTEN

inhoud 3 vel van 6

formaat 20,6 x 15,6 cm

prijs € 2,99

Per 10 stuks verpakt.
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A5 schriften

ISBN 978 94 6432 2187

Per stuk verpakt.

M A R I O  K A R T
Alle must-haves van hét icoon van Nintendo!

Etui

ISBN 978 94 6432 2507

Kaftpapier

ISBN 978 94 6432 1685

Ringband

ISBN 978 94 6432 2361

Getoonde ontwerpen zijn onder voorbehoud. Interstat behoudt zich het recht voor hierin wijzigingen aan te brengen.Getoonde prijzen zijn geadviseerde verkoopprijzen per product. Deze gelden alleen voor de Benelux-landen.

A4 schriften - lijn

ISBN 978 946 432 1821

A4 schriften - ruit

ISBN 978 946 432 2002

Schoolagenda

ISBN 978 94 6432 1388

Etiketten

ISBN 978 946432 2682

ETUI

uitvoering PU-leer + canvas

formaat 7 x 19,5 x 8 cm

prijs € 13,99

SPECIFICATIES SCHOOLAGENDA

uitvoering hardcover

omvang 176 pagina’s

formaat 15,4 x 22,6 x 1,5 cm

prijs € 14,99

Per 3 stuks verpakt.Per stuk verpakt.

RINGBAND

uitvoering 23 rings

formaat 29,7 x 21 cm

prijs € 8,99

Per 6 stuks verpakt.

ETIKETTEN

inhoud 3 vel van 6

formaat 20,6 x 15,6 cm

prijs € 2,99

Per 10 stuks verpakt. Per 12 stuks verpakt.

KAFTPAPIER

inhoud 2 vellen

formaat 100 x 70 cm

prijs € 3,49

A5 SCHRIFTEN

uitvoering lijn

inhoud 3 ex. (2 designs)

formaat 14,8 x 21 cm

prijs € 4,99

Per 5 stuks verpakt.

A4 SCHRIFTEN

uitvoering lijn of ruit

inhoud 2 exemplaren

formaat 29,7 x 21 cm

prijs € 6,99

Per 5 stuks verpakt.
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N A S A
Voor alle astronauten en hoogvliegers

Etui

ISBN 978 94 6432 2514

s p a c e  m i s s i o n

A4 schriften - lijn

ISBN 978 94 6432 1838

A4 schriften - ruit

ISBN 978 94 6432 2019
A5 schriften

ISBN 978 94 6432 2194

Kaftpapier

ISBN 978 94 6432 1692

Ringband

ISBN 978 94 6432 2378

Getoonde ontwerpen zijn onder voorbehoud. Interstat behoudt zich het recht voor hierin wijzigingen aan te brengen.Getoonde prijzen zijn geadviseerde verkoopprijzen per product. Deze gelden alleen voor de Benelux-landen.

Schoolagenda

ISBN 978 94 6432 1395

Etiketten

ISBN 978 94 6432 2699

ETUI

uitvoering PU-leer + canvas

formaat 7 x 19,5 x 8 cm

prijs € 13,99

SPECIFICATIES SCHOOLAGENDA

uitvoering hardcover

omvang 176 pagina’s

formaat 15,4 x 22,6 x 1,5 cm

prijs € 14,99

Per 3 stuks verpakt.Per stuk verpakt.

RINGBAND

uitvoering 23 rings

formaat 29,7 x 21 cm

prijs € 8,99

Per 6 stuks verpakt. Per 12 stuks verpakt.

KAFTPAPIER

inhoud 2 vellen

formaat 100 x 70 cm

prijs € 3,49

A5 SCHRIFTEN

uitvoering lijn

inhoud 3 ex. (2 designs)

formaat 14,8 x 21 cm

prijs € 4,99

Per 5 stuks verpakt.

A4 SCHRIFTEN

uitvoering lijn of ruit

inhoud 2 exemplaren

formaat 29,7 x 21 cm

prijs € 6,99

Per 5 stuks verpakt.

ETIKETTEN

inhoud 3 vel van 6

formaat 20,6 x 15,6 cm

prijs € 2,99

Per 10 stuks verpakt.
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A5 schriften

ISBN 9789464322170

A4 schriften - lijn

ISBN  978 946 432 1814

A4 schriften - ruit

ISBN 978 94 6432 1999

M A K E  T H A T
T H E  C A T  W I S E

Etui

ISBN 978 94 6432 2491

Steenkolenengels van hoog niveau

  
the king 

too
rich

i am
Kaftpapier

ISBN 978 94 6432 1678

Ringband

ISBN 978 94 6432 2354

Getoonde ontwerpen zijn onder voorbehoud. Interstat behoudt zich het recht voor hierin wijzigingen aan te brengen.Getoonde prijzen zijn geadviseerde verkoopprijzen per product. Deze gelden alleen voor de Benelux-landen.

Schoolagenda

ISBN 978 94 6432 1371

Etiketten

ISBN 978 94 6432 2675

ETUI

uitvoering PU-leer + canvas

formaat 7 x 19,5 x 8 cm

prijs € 13,99

SPECIFICATIES SCHOOLAGENDA

uitvoering hardcover

omvang 176 pagina’s

formaat 15,4 x 22,6 x 1,5 cm

prijs € 14,99

Per 3 stuks verpakt.Per stuk verpakt.

RINGBAND

uitvoering 23 rings

formaat 29,7 x 21 cm

prijs € 8,99

Per 6 stuks verpakt. Per 12 stuks verpakt.

KAFTPAPIER

inhoud 2 vellen

formaat 100 x 70 cm

prijs € 3,49

A5 SCHRIFTEN

uitvoering lijn

inhoud 3 ex. (2 designs)

formaat 14,8 x 21 cm

prijs € 4,99

Per 5 stuks verpakt.

A4 SCHRIFTEN

uitvoering lijn of ruit

inhoud 2 exemplaren

formaat 29,7 x 21 cm

prijs € 6,99

Per 5 stuks verpakt.

ETIKETTEN

inhoud 3 vel van 6

formaat 20,6 x 15,6 cm

prijs € 2,99

Per 10 stuks verpakt.
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D O N A L D  D U C K
Een echte Disney-klassieker

A5 schriften

ISBN 978 94 6432 2156

A4 schriften - lijn

ISBN 978 94 6432 1791

A4 schriften - ruit

ISBN 978 94 6432 1975

Etui

ISBN 978 94 6432 2477

Kaftpapier

ISBN 978 94 6432 1654

Ringband

ISBN 978 94 6432 2330

Getoonde ontwerpen zijn onder voorbehoud. Interstat behoudt zich het recht voor hierin wijzigingen aan te brengen.Getoonde prijzen zijn geadviseerde verkoopprijzen per product. Deze gelden alleen voor de Benelux-landen.

Schoolagenda

ISBN 978 94 6432 1357

Etiketten

ISBN 978 94 6432 2651

ETUI

uitvoering PU-leer + canvas

formaat 7 x 19,5 x 8 cm

prijs € 13,99

SPECIFICATIES SCHOOLAGENDA

uitvoering hardcover

omvang 176 pagina’s

formaat 15,4 x 22,6 x 1,5 cm

prijs € 14,99

Per 3 stuks verpakt.Per stuk verpakt.

RINGBAND

uitvoering 23 rings

formaat 29,7 x 21 cm

prijs € 8,99

Per 6 stuks verpakt. Per 12 stuks verpakt.

KAFTPAPIER

inhoud 2 vellen

formaat 100 x 70 cm

prijs € 3,49

A5 SCHRIFTEN

uitvoering lijn

inhoud 3 ex. (2 designs)

formaat 14,8 x 21 cm

prijs € 4,99

Per 5 stuks verpakt.

A4 SCHRIFTEN

uitvoering lijn of ruit

inhoud 2 exemplaren

formaat 29,7 x 21 cm

prijs € 6,99

Per 5 stuks verpakt.

ETIKETTEN

inhoud 3 vel van 6

formaat 20,6 x 15,6 cm

prijs € 2,99

Per 10 stuks verpakt.
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Ringband

ISBN 978 94 6432 2385

S P I D E R - M A N

A5 schriften

ISBN 978 94 6432 2200

A4 schriften - lijn

ISBN 978 94 6432 1845

A4 schriften - ruit

ISBN 978 94 6432 2026

Etui

ISBN 978 94 6432 2569

ETUI

uitvoering canvas 

formaat 7 x 19,5 x 8 cm

prijs € 12,99

Per 3 stuks verpakt.

RINGBAND

uitvoering 23 rings

formaat 29,7 x 21 cm

prijs € 8,99

Per 6 stuks verpakt.

A5 SCHRIFTEN

uitvoering lijn

inhoud 3 exemplaren 

formaat 14,8 x 21 cm

prijs € 4,99

Per 5 stuks verpakt.

SPECIFICATIES SCHOOLAGENDA

uitvoering hardcover

omvang 176 pagina’s

formaat 15,4 x 22,6 x 1,5 cm

prijs € 14,99

Per stuk verpakt.

Getoonde ontwerpen zijn onder voorbehoud. Interstat behoudt zich het recht voor hierin wijzigingen aan te brengen.Getoonde prijzen zijn geadviseerde verkoopprijzen per product. Deze gelden alleen voor de Benelux-landen.

A4 SCHRIFTEN

uitvoering lijn of ruit

inhoud 2 exemplaren

formaat 29,7 x 21 cm

prijs € 6,99

Per 5 stuks verpakt.

Schoolagenda

ISBN 978 94 6432 1401
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T H E  M A N D A L O R I A N

Ringband

ISBN 978 94 6432 2415

A5 schriften

ISBN 978 94 6432 2231

A4 schriften - lijn

ISBN 978 94 6432 2057

A4 schriften - ruit

ISBN 978 94 6432 1876

Etui

ISBN 978 94 6432 2590

RINGBAND

uitvoering 23 rings

formaat 29,7 x 21 cm

prijs € 8,99

Per 6 stuks verpakt.

A5 SCHRIFTEN

uitvoering lijn

inhoud 3 exemplaren 

formaat 14,8 x 21 cm

prijs € 4,99

Per 5 stuks verpakt.

SPECIFICATIES SCHOOLAGENDA

uitvoering hardcover

omvang 176 pagina’s

formaat 15,4 x 22,6 x 1,5 cm

prijs € 14,99

Per stuk verpakt.

Getoonde ontwerpen zijn onder voorbehoud. Interstat behoudt zich het recht voor hierin wijzigingen aan te brengen.Getoonde prijzen zijn geadviseerde verkoopprijzen per product. Deze gelden alleen voor de Benelux-landen.

ETUI

uitvoering canvas 

formaat 7 x 19,5 x 8 cm

prijs € 12,99

Per 3 stuks verpakt.

A4 SCHRIFTEN

uitvoering lijn of ruit

inhoud 2 exemplaren

formaat 29,7 x 21 cm

prijs € 6,99

Per 5 stuks verpakt.

Schoolagenda

ISBN 978 94 6432 1432



M I N E C R A F T

RINGBAND

uitvoering 23 rings

formaat 29,7 x 21 cm

prijs € 8,99

Per 6 stuks verpakt.

A5 SCHRIFTEN

uitvoering lijn

inhoud 3 exemplaren 

formaat 14,8 x 21 cm

prijs € 4,99

Per 5 stuks verpakt.

SPECIFICATIES SCHOOLAGENDA

uitvoering hardcover

omvang 176 pagina’s

formaat 15,4 x 22,6 x 1,5 cm

prijs € 14,99

Per stuk verpakt.

Ringband

ISBN 978 94 6432 2408

A5 schriften

ISBN 978 94 643 22224

A4 schriften - lijn

ISBN 978 94 6432 1869

A4 schriften - ruit

ISBN 978 94 6432 2040

Etui

ISBN 978 94 6432 2583

A4 SCHRIFTEN

uitvoering lijn of ruit

inhoud 2 exemplaren

formaat 29,7 x 21 cm

prijs € 6,99

Per 5 stuks verpakt.

Getoonde ontwerpen zijn onder voorbehoud. Interstat behoudt zich het recht voor hierin wijzigingen aan te brengenGetoonde prijzen zijn geadviseerde verkoopprijzen per product. Deze gelden alleen voor de Benelux-landen.26 27

ETUI

uitvoering canvas 

formaat 7 x 19,5 x 8 cm

prijs € 12,99

Per 3 stuks verpakt.

Schoolagenda

ISBN 978 94 6432 1425



W E R E L D W I J D
F E N O M E E N

Naruto is een Japanse manga-serie waarin de symbolen 

die wij voor onze schoollijnen gebruiken megapopulair 

zijn. De serie is wereldwijd een fenomeen. Met 250 miljoen 

verkochte exemplaren staat Naruto in de top 3 van 

bestverkochte manga’s ooit.  Van de animatieversie zijn 

maar liefst 720 afleveringen verschenen. Naruto is nu al een 

all-time klassieker in het genre! 

28 29



N A R U T O

SPECIFICATIES SCHOOLAGENDA

uitvoering hardcover

omvang 176 pagina’s

formaat 15,4 x 22,6 x 1,5 cm

prijs € 14,99

Per stuk verpakt.

Schoolagenda

ISBN 978 94 6432 1449

Getoonde prijzen zijn geadviseerde verkoopprijzen per product. Deze gelden alleen voor de Benelux-landen.30

RINGBAND

uitvoering 23 rings

formaat 29,7 x 21 cm

prijs € 8,99

Per 6 stuks verpakt.

A5 SCHRIFTEN

uitvoering lijn

inhoud 3 exemplaren 

formaat 14,8 x 21 cm

prijs € 4,99

Per 5 stuks verpakt.

Ringband

ISBN 9789464322392

A5 schriften

ISBN 9789464322217

A4 schriften - lijn

ISBN 9789464321852

A4 schriften - ruit

ISBN 9789464322033

Etui

ISBN 9789464322576

A4 SCHRIFTEN

uitvoering lijn of ruit

inhoud 2 exemplaren

formaat 29,7 x 21 cm

prijs € 6,99

Per 5 stuks verpakt.

Getoonde ontwerpen zijn onder voorbehoud. Interstat behoudt zich het recht voor hierin wijzigingen aan te brengen 31

ETUI

uitvoering canvas 

formaat 7 x 19,5 x 8 cm

prijs € 12,99

Per 3 stuks verpakt.



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.

Algemene voorwaarden ImageGroup Holland B.V.
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