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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.

Nieuws Ecologische voetafdruk

Met onze grootste producenten en partners 

kijken wij hoe we onze producten duurzamer 

kunnen produceren en transporteren. 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 

voet afdruk de komende 

jaren significant te 

verkleinen.

Ons voorjaarsaanbod
De serie Kijk eens om je heen breiden we uit met 

vrolijke blikjes voor nieuwsgierige jonge kinderen. In 

de blikken zitten kaartspellen met vragen over eten, 

dieren, kleuren en … van alles! Leerzaam, maar ook heel 

leuk zijn de drie nieuwe woordspelletjes in de kokers 

(3+). Makkelijk mee te nemen! Pauline Oud brengt 

haar nieuwste boek Schooljaren uit in haar populaire 

O’Baby-serie. Heeft u vragen over het aanbod? Neem 

dan contact op met onze afdeling verkoop of onze 

vertegenwoordigers Valerie, Ronald of Mark.  

We kijken samen met u 

uit naar een succesvol 

verkoopseizoen.

Michael van Tinteren, 

Uitgever / CEO

Sam gespot!

De boekenkasten van Sam 

staan nu al in 50 winkels 

door heel Nederland. Bezoek 

bijvoorbeeld eens  de prachtige 

boekhandel Waanders in de 

Broeren in Zwolle. Tussen de kinderboeken vind je 

Sams boekenkast! Met veel plezier stalt hij daarin 

zijn lievelingsboeken uit. Sam vult zijn kast uiteraard 

aan met de mooie voorjaarstitels. Sam heeft zijn 

eigen website. Bezoek www.leesvriendjesam.nl, 

ontdek nieuwe titels en zie alle verkooppunten.

‘Kleuren met water’ gaat op reis

Hiep hiep hoera, want onze kleurrijke reeks heeft 

internationaal succes! Voor Amerika zijn er in 

korte tijd maar liefst 100.000 exemplaren gedrukt. 

Kleuren met water is nu overal verkrijgbaar in de 

Amerikaanse winkels. De Nederlandstalige serie 

breiden we uit met de fantasiefiguren Kleine 

eenhoorn en Kleine draak.
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L E E S V R I E N D J E  S A M
I N  J E  W I N K E L

spelen en 
ontdekken

combineren 
en begrijpen

oog-hand-
coördinatie   

geluids-
effect

licht-
effect

fantasie 
en magie

samen
lezen

voelen en 
ontdekken

Wat is het
állerleukste boek?

Op de achterkant van elk boek tekent 
Sam zijn iconen. De plaatjes laten in 
één oogopslag zien bij wie het boek 
goed past!

Sams display

Naast zijn boekenkast stalt Sam 
zijn lievelingsboeken ook graag uit 
in zijn prachtige display. Wilt u 
Sams display met alle boeken 
dolgraag in uw winkel? Informeer 
bij uw vertegenwoordiger Valerie, 
Mark of Ronald.

De Boekenberg, Eindhoven

Scan de QR-code en 
bekijk alle locaties op 

Sams website:

Sam enthousiasmeert 
en adviseert

‘De boekenkast van leesvriendje Sam is een 
aanrader voor elke boekhandel. Hij ziet er 

fantastisch uit en zijn uitstraling in de winkel 
werkt heel goed. Kinderen rennen er bij 

binnenkomst meteen op af, het is echt een 
enorme trigger. Door de presentatie op 

kinderhoogte zijn onze verkopen  
fors gestegen!’

Monique Mackor, Waanders in de Broeren

Volg Sam ook online!

Waanders in de Broeren, Zwolle

Sams boekenkast inmiddels in 50 winkels!



55

Je hebt 
alleen water 

nodig!

Kleine draak

ISBN 978 94 6408 0933

Boerderij

ISBN 978 94 6408 1381

Eenhoorn

ISBN 978 94 6408 0926

Display met waterpennen

ISBN 978 94 6432 1326

Jungle

ISBN 978 94 6408 1374

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!

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

> Vrolijke waterpennen in verschillende 
kleuren.

> Geen geklieder, het is maar water!

Deze boeken zitten vol kleurrijke 
verrassingen! Pak een kwast (niet 
bijgesloten) of gebruik gewoon je vinger 
en kleur met water alle witte delen nat. 
Moet je zien wat er dan gebeurt: het 
lijkt wel magie! Als het water opdroogt, 
verdwijnen ook de kleuren en kun je 
weer opnieuw beginnen. Telkens weer. 
Laat het boek geopend drogen om des 
te sneller weer te kunnen kleuren!  
Veel waterpret!

Toveren met water! Gebruik deze 
magische waterpennen voor alle 
‘Kleuren met water’- boeken. Het is zo 
simpel als wat. Draai de dop van de pen 
en vul de dop met water. Schroef de dop 
weer op de pen en de kleurpret kan 
beginnen. Telkens opnieuw!

K L E U R E N  M E T  W A T E R   
Kleur de platen steeds weer opnieuw

M A G I C  W A T E R P E N   
Voor al jouw ‘kleuren met water’-boeken

SPECIFICATIES 

uitvoering kartonboek
extra witte inkt
omvang 12 pagina’s
formaat 22 x 22 cm
prijs € 12,95
NUR 270

Verschijningsdatum januari 2022

SPECIFICATIES

inhoud 15 exemplaren

formaat 34 x 8 x 7,5 cm

prijs € 2,95

NUR 017

BTW hoog

Alleen in display verkrijgbaar.
Verschijningsdatum januari 2022

4

Nieuwsgierig? 
Scan de code en 
bekijk de animatie!

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

Vul de 
pen met 

water, veel 
waterpret!



S U P E R Z A C H T E  B U I K J E S
Ja, aai mij maar. Toe maar, zachtjes over mijn buikje.

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

> Kinderen vinden het fijn om de zachte 
stof op de buikjes te voelen.

> Extra leuk met verrassend geluids-
effect!

76

SPECIFICATIES

uitvoering kartonboek

extra pluchen buikje

omvang 12 pagina’s

formaat 17 x 17 cm

prijs € 7,95

NUR 270

Verschijningsdatum januari 2022

Het wasbeertje raakt nooit verveeld als 
jij over zijn buikje streelt. De cavia voelt 
warm en zacht ... Kroel maar lekker 
door zijn vacht! De buikjes van deze lieve 
dieren zijn superzacht en piepen als je 
erop drukt! Aai ze maar ... en nog eens, 
hier en hier! Ze krijgen er geen genoeg 
van.

Display Superzachte buikjes

ISBN 978 94 6408 2005

SPECIFICATIES DISPLAY

inhoud 4 x 5 exemplaren

formaat 34 x 8 x 7,5 cm

Alleen in display verkrijgbaar.

Huisdieren Bosdieren

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

Wilde dierenBoerderijdieren



K L E I N E  B E E S T J E S 
De beestjes komen tot leven in deze boeken!

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

> Leuk om voor te lezen én het stimuleert de 
ontwikkeling van het kind.

> Met geluidseffect als je het beestje 
beweegt.

98

SPECIFICATIES

uitvoering kartonboek

extra bewegend beestje

omvang 10 pagina’s

formaat 20,5 x 20,5 cm

prijs €  13,95

NUR 270

Verschijningsdatum januari 2022

Slakje kruipt 

door het bos

ISBN 978 94 6408 0896 

Vlindertje fladdert 

over de boerderij

ISBN 978 94 6408 0902 

Lieveheersbeestje vliegt over de sloot

ISBN 978 94 6408 0780 

Rupsje scharrelt in de tuin

ISBN 978 94 6408 0773 

De kleine beestjes in deze boeken 
bewegen écht! Laat Lieveheers-
beestje fladderen over de sloot en 
Rupsje scharrelen door de tuin. 
Beleef samen de spannendste 
avonturen. Lees de verhaaltjes voor 
terwijl je kind het beestje langs de 
pagina’s beweegt! Psst ... aan het 
einde van het boekje wacht er een 
verrassing op jullie! 

Scan de QR-code 
en beleef de magie  
van het boek!

Badpret in het wild

ISBN 978 94 6408 1626 

Feest op de boerderij

ISBN 978 94 6408 1619 

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

> Er valt veel te ontdekken in deze boeken!

> Voel- en glitterelementen op elke pagina.

> Lichtgewicht boeken.

SPECIFICATIES

uitvoering
kartonboek met vilt 

en glitters
omvang 10 pagina’s
formaat 15,5 x 29,5 cm
prijs €  9,95
NUR 270

V O E L  &  O N T D E K 
Met glitter en vilt

De leuke dieren in deze kijk- en 
voelboeken willen iets uitzoeken.  
Ga je met hen mee? Onderweg 
ontdek je een heleboel zachte en 
glinsterende elementen.

Benieuwd?  
Scan de code en  
zie de nieuwe titel 
schitteren in de 
animatie! 

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



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

P O P - U P - H U I S  E N  
P O P - U P - B O E R D E R I J  

Kijk, lees en speel!

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

  > Het boek en speelhuis in één prikkelt  
de fantasie en verruimt de belevings-
wereld van jonge kinderen.

SPECIFICATIES 

uitvoering pop-up-boek en 
speelhuis

formaat 18,5 x 30 cm

uitgevouwen 74 x 30 cm 
prijs € 7,95
NUR 270

Pop-up-huis

ISBN 978 94 6408 1411
Pop-up-boerderij

ISBN 978 94 6408 1428

Veel 
interactie 

door de leuke 
opdrachtjes!

Deze schitterende kijk-, lees- en 
doeboeken staan garant voor uren 
lees- en speelplezier. Wanneer je het 
boek uitvouwt, wordt het een magisch 
speelhuis! Ontdek alle dieren die er 
wonen en laat je verrassen door de 
grappige dingen die ze doen! Veel 
plezier!

1110

Benieuwd?  
Scan de code en  
bekijk de animatie! 

Schaap en haar vriendjes

ISBN 978 94 6408 2449

Kat en zijn vriendjes

ISBN 978 94 6408 1671

Konijn en zijn vriendjes

ISBN 978 94 6408 2432

Beer en zijn vriendjes

ISBN 978 94 6408 1664

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

> Speelse kartonboeken met een vrolijk 
einde.

> Beweeg het hoofdje en de armpjes tijdens 
het lezen!

SPECIFICATIES

uitvoering kartonboek met 
knuffelhandpop

omvang 12 pagina’s

formaat 20 x 26,5 cm

prijs € 13,95         

NUR 270

Verschijningsdatum januari 2022

Kom je spelen? Konijn en Schaap 
bedenken de leukste spelletjes, 
maar ze hebben jou nodig om 
hun armen én hoofden te 
bewegen. Ga je mee? Dan  
kan het avontuur beginnen!  

H A N D P O P B O E K E N
Kom je spelen?



Knuffel me Kleine eenhoorn

ISBN 978 94 6408 0612

Knuffel me Kleine draak

ISBN 978 94 6408 0605

Scan de QR-code en 
knuffel mee op het 
YouTube-voorlees kanaal 
BoekjeLezen! 

Droom jij ook van draken en 
eenhoorns? Kom snel in hun 
armen, want hun zachte armen 
zijn gemaakt van pluche. Deze 
fantasiefiguren doen niets liever 
dan knuffelen met jou!

K O M  I N  M I J N  A R M E N 
Ontroerende en interactieve vingerpopboekjes

13

Klein eendje

ISBN 978 94 6333 7793

Klein schaapje

ISBN 978 94 6333 9612

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

> Stevige kartonboeken die steevast eindigen 
met een ferme knuffel en heel veel liefde.

> Lees voor terwijl je met je vingers de 
armpjes van het diertje beweegt.

SPECIFICATIES

uitvoering kartonboek
extra knuffelarmpjes
omvang 12 pagina’s
formaat 22 x 15 cm
prijs € 9,95
NUR 270

12

Klein katje

ISBN 978 94 6333 3344

Kleine kikker

ISBN 978 94 6333 5577

Kleine aap

ISBN 978 94 6333 3337

Kleine olifant

ISBN 978 94 6333 5584

Kleine beer

ISBN 978 94 6333 2576

Kleine panda

ISBN 978 94 6333 8035

Klein konijntje

ISBN 978 94 6333 2583

Kleine puppy

ISBN 978 94 6333 8042

Meer dan 

100.000
exemplaren 
verkocht in 
de Benelux!



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

>  Extra veel voorleesplezier met het 
vingerpopje.

>  Dit originele concept is door ImageBooks 
in 1999 ontwikkeld. De kinderboekjes zijn 
al meer dan 20 jaar een wereldwijd 
verkoopsucces.

V I N G E R P O P B O E K J E S 
Beweeg het pluizige dierenkopje en breng het verhaal tot leven! 

1514

Display Babydieren - Serie 1

ISBN 978 94 6333 0510

Display Babydieren - Serie 2

ISBN 978 94 6333 7946

Display Boerderijdieren

ISBN 978 94 6408 1046

SPECIFICATIES

uitvoering kartonboek

extra vingerpopje

omvang 14 pagina’s

formaat 11 x 11 cm

prijs € 6,99

NUR 270

SPECIFICATIES DISPLAY

inhoud 4 x 4 boekjes

formaat 23,5 x 22,5 x 19 cm

Alleen in display verkrijgbaar.

Meer dan
25 miljoen
exemplaren

verkocht

K I E K E B O E !
Zoek de verborgen dieren!

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

> Extra spannend door de flapjes en de schuifjes.

> Goed voor de ontwikkeling van het kind.

> Leer spelenderwijs welke dieren op de 
boerderij en in de wildernis leven.

In de wildernis

ISBN 978 94 6408 0766

Op de boerderij

ISBN 978 94 6408 0759

Het is een vrolijke beestenboel 
in deze boeken vol verras-
singen! De dieren hebben zich 
heel goed verstopt. Kun jij ze 
allemaal vinden? Kijk goed 
achter alle flapjes en op de 
schuifjes en ontdek wie zich 
waar schuilhoudt. Na het 
spelen vallen de dieren voldaan 
in slaap. Of toch niet allemaal?

SPECIFICATIES 

uitvoering kartonboek

extra flapjes en uitschuif-
pagina’s

omvang 12 pagina’s

formaat 20 x 20 cm

prijs € 12,50

NUR 270

Verschijningsdatum februari 2022



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

> De enige boeken die je moet schudden als je 
ze leest!

> Extra leuk met kleine opdrachtjes voor het 
kind.

> Met aandoenlijke illustraties van Spike en Pip.

S C H U D D E N  M A A R  . . .
Ik piep als je mij schudt! 

16

Shaker in 
de rug geeft 
een speciaal 

geluids- 
effect!

SPECIFICATIES

uitvoering kartonboek

extra shaker

omvang 14 pagina’s

formaat 13 x 14,5 cm

prijs € 7,95

NUR 270

Deze originele en aandoenlijk geïllustreerde 
boeken bevatten een shaker in de rug voor 
het speciale geluidseffect. Op elke spread 
krijgen de kinderen een kleine opdracht. 
Beantwoord de vragen samen met je kind 
en schud het boek voor extra plezier en 
aanmoediging.

Display Schudden maar

 ISBN 978 94 6333 8769

SPECIFICATIES DISPLAY

inhoud 2 x 5 boekjes

formaat 30 x 13 x 13 cm

Alleen in display verkrijgbaar.

W I E  L I E T  D A A R 
E E N  S C H E E T J E ?

Scheetjes zijn heel normaal … en ook hartstikke grappig!

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

> Het grappigste geluidenboek voor alle 
leeftijden.

> Wat is leuker dan samen met je kind lachen?

> Ontdek hoe de verschillende scheetjes 
klinken.

Wie liet daar een scheetje?

ISBN 978 94 6333 8721

Druk op de tabs en je hoort al 
die gekke geluiden die we 
allemaal weleens maken … 
Een grappig geluidenboek voor 
alle leeftijden!

SPECIFICATIES 

uitvoering kartonboek

extra 5 scheetbuttons

omvang 12 pagina’s

formaat 20 x 20 cm

prijs € 14,95

NUR 270

SORRY,IK WAS 'T!

DRUK HIER 

VOOR 'N MUIZENSCHEET

Scan de QR-code en 
giechel mee op het 
YouTube-voorleeskanaal 
BoekjeLezen! 
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K I J K  E E N S  O M  J E  H E E N 
Klaar om de wereld te ontdekken?

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

> Het kind ontwikkelt hiermee taalgevoel en 
vergroot zijn of haar woordenschat.

> In handzaam formaat voor kleine handjes.

> Handig om lidwoorden te oefenen.

> Speels en energiek geïllustreerd.
1918

SPECIFICATIES BOEK

uitvoering kartonboek

omvang 10 pagina’s

formaat 23 x 20 cm

prijs €  9,95

NUR 270

Wat eet een konijn? Kun je drie rode vruchtjes noemen 
en hoeveel wielen heeft een auto? Nieuwsgierige 
kinderen willen alles weten! In deze serie ontdek je 
allerlei fascinerende dingen buiten en rondom het huis. 
De kleurrijke blikjes zijn nieuw en gevuld met 50 kaarten 
met leuke vragen voor jonge kinderen. Gegarandeerd 
plezier op verjaardagsfeestjes, maar de blikken neem je 
ook gemakkelijk mee op reis!

KleurenDieren

Eten

Dieren

Allerlei

A L L E  D I N G E N …

Alle dingen thuis

ISBN 978 94 6144 4189 

Kijk eens om je heen

ISBN 978 94 6408 0988  

 Alle dingen buiten

ISBN 978 94 6144 4202 

SPECIFICATIES BLIKKEN

inhoud blik 50 kaarten

formaat blik 9,3 x 9,3 x 3 cm

prijs € 7,95

NUR 023

Verschijningsdatum januari 2022

SPECIFICATIES  DISPLAY

inhoud  4 x 4 blikken

formaat 30 x 20 x 8 cm

BTW hoog

Alleen in display verkrijgbaar.

Vanaf
3 jaar



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

> Ontdek samen met je kind de eerste 
emoties.

> Indrukwekkend klikgeluid van het 
draaiende wiel maakt het lezen extra leuk.

H O E  V O E L  J E  J E ?
Boos, verdrietig of verliefd? Draai aan het wiel en kijk hoe de ogen veranderen

Kijk naar beer en tijger. Hoe voelen 
zij zich? Zijn ze blij, verdrietig, boos, 
angstig, gewoon slaperig of zijn ze 
misschien verliefd? Draai aan het 
grote wiel en zie aan hun ogen in 
welke stemming ze zijn.

2120

Hoe voel je je, kleine tijger?

ISBN 978 94 6333 9407
Hoe voel je je, kleine beer?

ISBN 978 94 6333 9414

DRAAI HET WIEL EN DE OGEN VERANDEREN 

KLIK - KLIKKLIK - KLIKKLIK - KLIKKLIK - KLIK

KLIK - KLIKKLIK - KLIK

KLIK - KLIKKLIK - KLIK

SPECIFICATIES

uitvoering kartonboek

extra draai-klik-wiel

omvang 12 pagina’s

formaat 24 x 24 cm

prijs € 9,99

NUR 270

Scan de code en lees 
dit boek samen met 
Meester Sander!

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

> Spelenderwijs leert je kind een belangrijke 
vaardigheid! 

> De vrolijke illustraties ondersteunen  
het leerproces.

I K  K A N  A L  …
Deze boekjes maken het oefenen hartstikke leuk!

Veterstrikken, klokkijken, tanden-
poetsen en rijgen zijn voor jonge 
kinderen knap moeilijk.  
Deze vrolijke, inventieve boeken 
maken het een stuk leuker en 
gemak ke lijker om deze nieuwe 
vaardigheden onder de knie te 
krijgen.

SPECIFICATIES 

uitvoering kartonboek

omvang 12 pagina’s 

formaat 19 x 23 cm

prijs €  9,95

NUR 270

Ik kan al klokkijken

ISBN 978 94 6333 4877

Ik kan al veterstrikken

ISBN 978 94 6333 4860

Ik kan al rijgen

ISBN 978 94 6144 4219

Ik kan al tandenpoetsen

ISBN 978 94 6333 8059

Met uitneembare schoen



S P E L E N  É N  L E R E N
Vrolijke vragen voor peuters en kleuters

Leren wordt spelen en omgekeerd. 
Kinderen gaan verbanden leggen en 
leren om met aandacht naar hun 
dagelijkse omgeving te kijken. Het 
spelelement zorgt ervoor dat de 
kennis beklijft. 

S P E L L E T J E S  I N  K O K E R S
Match & play! 

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

> Thuis oefenen maakt het leren leuker.

> Met optelsommen en letters.

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

> Verrassende spelletjes waarvan je 
spelenderwijs leert.

> Leuk voor alle leeftijden.

> Attractief verpakt in een kleurige koker.

2322

Kleuren

ISBN 978 94 6333 1401

1 - 2 - 3

ISBN 978 94 6333 1395

Display Leren en spelen 

EAN 8 712048 319663

 

A - B - C

ISBN 978 94 6333 1388

SPECIFICATIES BLIK

inhoud 50 kaarten

formaat 12,5 x 9 x 4,5 cm

prijs € 8,50

NUR 023

SPECIFICATIES  DISPLAY

inhoud 2 x 6 blikken

formaat 27,5 x 30 x 10 cm

Alleen in display verkrijgbaar.

SPECIFICATIES BOEK

uitvoering kartonboek

inhoud 12 pagina’s

formaat 25 x 21,5 cm

prijs € 8,95

NUR 023

SPECIFICATIES KOKER

uitvoering koker

inhoud 52 speelschijven

formaat 20,5 x 19,5 x 15 cm

prijs € 6,95

NUR 023

BTW hoog

Verschijningsdatum januari 2022

SPECIFICATIES  DISPLAY

inhoud 3 x 8 exemplaren

formaat 36,5 x 25 x 25 cm

Alleen in display verkrijgbaar.

Zoek de dierenZoek het woord Zoek ze allebei

Een eend, een goudvis, een kikker of een 
lieveheersbeestje ... 
Een paraplu, een paarse auto, een schildpad 
of een ijsje ...
R voor regenboog, A voor appel en de  
P voor pinguïn ...
Probeer alle paren te vinden in elke koker. 
Deze leuke geheugenspelletjes neem je 
makkelijk mee op vakantie. Speel ze waar je 
ook bent! Geschikt voor 
kinderen vanaf 3 jaar.

Display Spelletjes in koker 

ISBN 978 94 6408 1657

 



M I J N  V A K A N T I E D O E B O E K
Ik ga op vakantie en neem mee …

Is er even niemand om mee te 
spelen? Geen probleem, want jij 
verveelt je niet! In dit gave doeboek 
vind je kleur- en zoekplaten, 
educatieve spel letjes, knutsel-
opdrachten, quizjes en brein-
brekers. 

5 0  S P E L L E T J E S  V O O R  O P  R E I S 
Verveel je nooit meer onderweg

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

> In elk blik zitten wel 50 spelletjes voor in de 
auto, voor buiten en voor in het vliegtuig.

> Verveel je geen minuut met de vele 
originele spellen.

> Makkelijk mee te nemen.

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

> Vol uitdagende spelletjes en creatieve 
opdrachten.

> Verveel je geen moment, ook als er 
niemand is om mee te spelen.

> Voor alle vakantiemomenten van het jaar, 
maar ook voor alle thuisblijvers.

2524

Als je niet naar een scherm kijkt of 
een dutje doet, kan een autorit of vrije 
middag een echte belevenis zijn. De 
activiteiten in dit blik – van raar tot 
waar - garanderen urenlang 
aanstekelijk plezier voor het hele 
gezin. Waar je ook bent: trek een kaart 
en laat de pret beginnen! 

SPECIFICATIES  DISPLAY

inhoud  3 x 4 blikken

formaat 30 x 20 x 8 cm

Alleen in display verkrijgbaar.

SPECIFICATIES BLIKJES

inhoud blik 50 kaarten

formaat blik 9 x 9 x 3 cm

prijs € 7,95

NUR 023

BTW hoog

Verschijningsdatum januari 2022

Display reisspelletjes in blik

ISBN 978 94 6408 2043

50 spelletjes 

voor in de auto

50  spelletjes 

voor in het vliegtuig
50 spelletjes 

voor buiten

Voor 
het hele 

gezin!

Mijn vakantiedoeboek

ISBN 978 94 6432 3160

herzieneeditie

SPECIFICATIES BOEK

uitvoering hardcover

omvang 80 pagina’s

formaat 21 x 25,7 cm

prijs € 9,95

NUR 270

Verschijningsdatum januari 2022

herziene
editie
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Z A C H T E  K N I S P E R B O E K J E S
Ontdek de allerleukste dieren

Deze zachte, kleurrijke knisper boekjes 
zijn heerlijk om naar te kijken, om vast 
te houden, in te knijpen en in te bijten! 
In het ene knisperboekje gaat het 
olifantje Ollie op avontuur en stelt zich 
voor aan de wilde dieren. ‘Hoi, ik ben 
Ollie, hoe heet jij?’ In de andere editie 
gaat het eendje op pad en leert het 
varken, het schaap, het paard en de 
koe beter kennen.

26

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

> Vrolijke, kleurrijke boekjes met knisperend 
geluidseffect.

> Om te knuffelen, in te knijpen en te bijten.

> Vrolijke interactie tussen de dieren.

SPECIFICATIES

uitvoering stoffenboekje

omvang 8 pagina’s

formaat 15 x 15 cm

prijs €  8,95

NUR 270

  
Verschijningsdatum januari 2022

SPECIFICATIES  DISPLAY

inhoud 2 x 5 boeken

formaat 30 x 15 x 13 cm

Alleen in display verkrijgbaar.

Display Knisperboek

 ISBN 978 94 6408 2074

Ik zeg kwaak Hoi ik heet Ollie



T W I N K E L  T W I N K E L
K N I S P E R -  &  I N V U L B O E K E N 

Met fonkelend zilver op elke pagina

2928

SPECIFICATIES DISPLAY

inhoud 2 x 5 boekjes

formaat 30 x 15 x 13 cm

SPECIFICATIES KNISPERBOEK

uitvoering stoffen boekje

omvang 8 pagina’s

formaat 15 x 15 cm

prijs €  9,95

NUR 270

In de betoverende Twinkel twinkel-
reeks zijn deze vrolijke knisperboekjes 
met fonkelende elementen een 
prachtige aanvulling. 

Display Knisperboek

ISBN 978 94 6408 0179

Draai 
en je hoort 
een slaap-

liedje!

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

> Perfect om toe te voegen aan het 
slaapritueel.

> Lees samen met je kind de verhaaltjes en 
luister naar de muziek.

> Boek met verrassend lichteffect.

Blaas maar eens in het boek … en zie wat er gebeurt! 
In het donker schitteren er ineens magische lichtjes 
op de pagina! Als al die tovenarij je moe maakt, droom 
dan weg met het muzikale blikje. Wind het blikje op. 
Met het deuntje reizen jullie zo naar dromenland.

T W I N K E L  T W I N K E L 
B O E K  E N  B L I K

Een snufje magie voor het slapengaan

SPECIFICATIES BLIK

uitvoering muziekblik
inhoud 15 kaarten
formaat 12 x 8,5 x 6 cm
prijs € 14,95
NUR 270

SPECIFICATIES BOEK

uitvoering kartonboek
omvang 10 pagina’s
formaat 18 x 18 cm
prijs € 12,95
NUR 270

Twinkel, twinkel, kleine ster

ISBN 978 94 6333 9469

15 verhaaltjes voor 

het slapengaan

ISBN 978 94 6333 9629 

Blaas 
en zie de 
lichtjes 

schitteren! 

Scan de code en  
beleef de magie
van het boek! 

Mijn eerste jaar

ISBN 978 94 6408 1336

Mijn kraambezoek

ISBN 978 94 6408 1350

SPECIFICATIES INVULBOEK

uitvoering hardcover +  
wire-O ringband

omvang 96 pagina’s 
formaat 21 x 21 cm
prijs €  13,95
NUR 370 / 850
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O ’ B A B Y   S C H O O L J A R E N
Voor de bijzondere momenten op school

De eerste jaren van je kind hield je bij in 
de invulboeken uit de prachtige O’Baby-
serie, maar nu is je kind 4 of 5 ... Hij of zij 
gaat naar school! Blijf alle mijlpalen en 
bijzondere momenten vastleggen in de 
nieuwste titel Schooljaren. Hoe ziet je 
klas eruit? Wat beleef je tijdens 
schoolreisjes en hoe vier je de 
feestdagen? Creëer een prachtig beeld 
van die spannende schooltijd.

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

> Leuk om te geven, leuk om te krijgen.

> Volgt de schooltijd van begin tot eind.

SPECIFICATIES

uitvoering hardcover + leeslint
omvang 136 pagina’s

formaat 26 x 17,5 cm

prijs € 18,95
NUR 370 / 850

Verschijningsdatum januari 2022
 

Schooljaren

 ISBN 978 94 6144 3908

Met veel plezier introduceer ik alweer de zesde 
titel uit mijn O’Baby invulreeks! 
Het Opgroeiboek heeft een opvolger gekregen: 
Schooljaren: van 4 t/m 12 jaar.

Ook dit boek is gender-neutraal geschreven.  
Er zijn speciale invulpagina’s om te benoemen 
welke rol men heeft  in het leven van het kind.  
De woorden ‘papa’ en ‘mama’  zijn zoveel 
mogelijk vervangen door ‘ouders’.

Ik krijg heel veel positieve feedback van ouders 
in alle vormen die we nu om ons heen zien!

Met groeten, Pauline
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9 maanden aftel-kalender

ISBN 978 94 6333 9902

O ’ B A B Y - S E R I E  P A U L I N E
Het complete overzicht van de O’Baby-invulboeken

Eigentijdse invulboeken speciaal voor 
ouders om alle leuke en nuttige 
informatie vast te leggen. Natuurlijk is 
er genoeg ruimte voor foto’s, bijzondere 
ervaringen en leuke anekdotes.

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

> De leukste geschenken om te geven aan je 
zwangere dochter, vriendin, collega of 
buurvrouw.

> Creëer een dierbaar aandenken voor later.

Oppas- & crècheboek

192 pagina’s   ISBN 978 94 6333 8714

Opgroeiboek

96 pagina’s   ISBN 978 94 6333 4990

Kraambezoekboek

96 pagina’s   ISBN 978 94 6333 2279

Baby’s eerste jaar

96 pagina’s   ISBN 978 94 6333 2255

9 maanden dagboek

132 pagina’s   ISBN 978 94 6333 2262

SPECIFICATIES KALENDER

uitvoering wire-o ringband

omvang 304 pagina’s

formaat 13 x 11 cm

prijs € 14,95

NUR 370 / 850

SPECIFICATIES BOEK

uitvoering hardcover + leeslint

omvang 96 - 192 pagina’s

formaat 26 x 17,5 cm

prijs € 18,95

NUR 370 / 850

De Pauline-invulboeken voor jonge ouders 
zijn en blijven een groot succes. Dat geldt 
ook voor haar derde reeks: MemoryBooks 
by Pauline. Natuurlijk met hippe vorm-
geving, relevante vragen en goede info.  
Nu is er nog meer keuze!

SPECIFICATIES

uitvoering hardcover 
omvang 96 pagina’s
formaat 19 x 21 cm
prijs € 15,-
NUR 370 / 850

Oppas- en crècheboek

ISBN 978 94 6333 9926

M E M O R Y B O O K S  B Y  P A U L I N E
Derde reeks succesvolle invulboeken van Pauline Oud

Baby’s eerste jaar

ISBN 978 94 6333 6048

Kraambezoekboek

ISBN 978 94 6333 6055

Negenmaandendagboek

ISBN 978 94 6333 6031

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

> Met de prachtige vormgeving van Pauline Oud.

> Met leuke vragen, nuttige informatie en alle 
ruimte voor gekrabbel en foto’s.

> Aandacht voor diversiteit en andere 
samenzijn-vormen.

Opgroeiboek

ISBN 978 94 6333 9919



Kraambezoekboek

ISBN 978 94 6333 0008

Mijn opgroeiboek

ISBN 978 94 6144 9948

Mijn kleinkind

ISBN 978 94 6333 0237

34

P A U L I N E  S E R I E
De populaire serie invulboeken van illustrator Pauline Oud

MijnMijn crèche- en oppasboek

ISBN 978 94 6333 0244

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

> Met de prachtige vormgeving van Pauline Oud.

> Met leuke vragen, nuttige informatie en alle 
ruimte voor gekrabbel en foto’s.

> Al sinds 2008 een geweldig verkoopsucces.

Deze eerste vier uitgaven zijn nu 
volledig herzien. Het binnenwerk 
en omslag zijn opgefrist met 
vrolijke illustraties en patronen. 
De indeling is nog altijd speels.

MijnMijn mooiste brabbels en uitspraken

ISBN 978 94 6408 1725 

SPECIFICATIES

uitvoering hardcover + leeslint
inhoud 96 - 136 pagina’s
formaat 20 x 18 cm
prijs € 15,95
NUR 370 / 850

SPECIFICATIES

uitvoering hardcover + leeslint
inhoud 96 - 136 pagina’s
formaat 20 x 18 cm
prijs € 15,95
NUR 370 / 850

Baby’s eerste jaar

ISBN 978 94 6408 0278 

V E R N I E U W D E  V E R S I E S
I N  D E  S E R I E  V A N  P A U L I N E  O U D

Koester al je herinneringen en avonturen

Mijn 9 maanden dagboek

ISBN 978 94 6408 1718  

Mijn schooljaren

ISBN 978 94 6408 1732  

35
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Buggyboekje Blij!

ISBN  978 94 6333 4129  |  € 8,95

Buggyboekje Lief!

ISBN  978 94 6333 4112  |  € 8,95

Knisperboekje

stoffen boekje met rammelaar

EAN  8 712048 306434  |  € 13,50

Cadeaudoos Plons!

ISBN 978 94 6333 4945  |  € 15,95

Cadeaudoos Jammie!

ISBN 978 94 6333 4938  |  € 15,95

SPECIFICATIES PLONS - JAMMIE 

inhoud plons badboek + washand

inhoud jammie boek+slabbetje+bestek

omvang 8 - 12 pagina’s

formaat 13 x 11 cm

prijs €  15,95

NUR 270

SPECIFICATIES KNISPERBOEKJE 

uitvoering stofboekje 

extra rammelaar/bijtring

omvang 8 pagina’s

formaat 15 x 15 cm

prijs € 13,50

NUR 270

SPECIFICATIES BUGGYBOEKJES 

uitvoering stofboekje 

extra rammelaar/bijtring

omvang 8 pagina’s

formaat 15 x 15 cm

prijs € 8,95

NUR 270

H E L L O  B A B Y
Zoet en stoer

36

Mijn zwangerschap

ISBN  978 94 6333 2569

SPECIFICATIES

uitvoering hardcover

omvang 96 pagina’s

formaat 22 x 22 cm

prijs € 15,-

NUR 370 / 850

Hallo kraambezoek

ISBN  978 94 6333 2552

Baby’s eerste jaar

ISBN  978 94 6333 1463

H E L L O  B A B Y 
Zoet en stoer

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

> De contrasten in zwart-wit stimuleren de 
ontwikkeling van je kind.

> Prachtige cadeaus voor of tijdens de 
zwangerschap.

37
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Nijntje beloningskalender

EAN 8 712048 297909 

Baby’s eerste jaar - Blauw

EAN 8 712048 305581  

Baby’s eerste jaar - Roze

EAN 8 712048 306113 

Baby’s eerste jaar - Zilver

EAN 8 712048 305598 

Kraambezoekkaarten

EAN 8 712048 312053  

SPECIFICATIES KAARTENBLIK

inhoud 50 kaarten

formaat 12 x 8,5 x 6 cm

prijs € 9,95

NUR 370 / 850

SPECIFICATIES NIJNTJE BOEKEN

uitvoering hardcover 

omvang 96 pagina’s

formaat 22  x 21 cm

prijs € 15,-

NUR 370 / 850

SPECIFICATIES KALENDER

uitvoering softcover 

omvang 30 pagina’s

formaat 26 x 33 cm

prijs € 9,95

NUR 210

Met 240 
motivatie-
stickers!

© mercis b.v.

39

N I J N TJ E
Wie is er niet groot geworden met nijntje?

In 1955 is de familie Bruna op vakantie in 
Egmond aan Zee. Elke avond voor het 
slapengaan vertelt Dick Bruna aan zijn 
oudste zoon Sierk een verhaaltje over een 
wit konijn dat in de tuin van het vakantie-
huisje rondloopt. Dát konijn wordt de 
inspiratie voor nijntje. 
(bron: nijntje.nl)   

Baby’s eerste jaar - Unisex

EAN 8 712048 320003 

Kraambezoekboek - Unisex

EAN 8 712048 319991 

Welterusten nijntje

EAN 8 712048 294403

SPECIFICATIES NIJNTJE BOEKEN

uitvoering hardcover 

omvang 96 pagina’s

formaat 22 x 22 cm

prijs € 15,-

NUR 370 / 850

SPECIFICATIES MUZIEKBLIK

inhhoud 25 kaarten 

formaat 12 x 8,5 x 6 cm

prijs € 15,-

NUR 370 / 850

Wind 
het blikje op 

en luister naar 
het slaapliedje 

van nijntje. 
Droom zacht.

39

© mercis b.v.
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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

1000 woorden

ISBN 978 94 6333 6215  |  € 12,50

Vingerpopboekje Eenhoorn

ISBN 978 94 6333 4198  |  € 6,99
Waar is mijn mammie?

ISBN 978 94 6333 7953  |  € 8,50

De klok oefenen

EAN 8 712048 321895  |  € 9,95
Cijfers oefenen

EAN 8 712048 319298  |  € 9,95

Ik ben stoer
ISBN 978 94 6333 4891  |  € 8,95

Ik ben snel

ISBN 978 94 6333 4907  |  € 8,95

MijnMijn allereerste vriendjesboek

ISBN 978 94 6333 4785  |  € 15,-
MijnMijn fotoalbum

ISBN 978 94 6333 2545   |   € 9,95



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.

Algemene voorwaarden ImageGroup Holland B.V.

Nieuws Ecologische voetafdruk

Met onze grootste producenten en partners 

kijken wij hoe we onze producten duurzamer 

kunnen produceren en transporteren. 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 

voet afdruk de komende 

jaren significant te 

verkleinen.

Ons voorjaarsaanbod
De serie Kijk eens om je heen breiden we uit met 

vrolijke blikjes voor nieuwsgierige jonge kinderen. In 

de blikken zitten kaartspellen met vragen over eten, 

dieren, kleuren en … van alles! Leerzaam, maar ook heel 

leuk zijn de drie nieuwe woordspelletjes in de kokers 

(3+). Makkelijk mee te nemen! Pauline Oud brengt 

haar nieuwste boek Schooljaren uit in haar populaire 

O’Baby-serie. Heeft u vragen over het aanbod? Neem 

dan contact op met onze afdeling verkoop of onze 

vertegenwoordigers Valerie, Ronald of Mark.  

We kijken samen met u 

uit naar een succesvol 

verkoopseizoen.

Michael van Tinteren, 

Uitgever / CEO

Sam gespot!

De boekenkasten van Sam 

staan nu al in 50 winkels 

door heel Nederland. Bezoek 

bijvoorbeeld eens  de prachtige 

boekhandel Waanders in de 

Broeren in Zwolle. Tussen de kinderboeken vind je 

Sams boekenkast! Met veel plezier stalt hij daarin 

zijn lievelingsboeken uit. Sam vult zijn kast uiteraard 

aan met de mooie voorjaarstitels. Sam heeft zijn 

eigen website. Bezoek www.leesvriendjesam.nl, 

ontdek nieuwe titels en zie alle verkooppunten.

‘Kleuren met water’ gaat op reis

Hiep hiep hoera, want onze kleurrijke reeks heeft 

internationaal succes! Voor Amerika zijn er in 

korte tijd maar liefst 100.000 exemplaren gedrukt. 

Kleuren met water is nu overal verkrijgbaar in de 

Amerikaanse winkels. De Nederlandstalige serie 

breiden we uit met de fantasiefiguren Kleine 

eenhoorn en Kleine draak.



V O O R J A A R 

2 0 2 2

H O L L A N D

Op alle verkopen en leveringen zijn van toepassing de Algemene Verkoop- en Leverings-
voorwaarden van ImageBooks B.V. De uitgever behoudt zich het recht voor om de in deze 
aanbieding gepresenteerde producten niet te laten verschijnen indien daar om commerciële 
redenen aanleiding toe is. De uitgever is hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk. Alle 
prijzen in deze brochure zijn uitgedrukt in con su men ten prijzen inclusief BTW. Wijzigingen 
voor behouden. ©2021 ImageBooks B.V. / Interstat 

Vertegenwoordiging Nederland   

ImageBooks Factory B.V.
Doornhoek 3742   |   5465 TA  Veghel

tel +31 (0)413 - 38 72 72   |   fax +31 (0)413 - 38 72 71 
www.imagebooks.nl

Verkoop Buitendienst 
Ronald Overdijk  (regio noord)                
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Social media & Marketing
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Let’s create 
a world of 
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