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I M A G E B O O K S  Z O R G T 

V O O R  V E R M A A K !
De uren vliegen voorbij met onze spannende 

quizzen, knusse gezelschapsspelletjes en 
prachtige cadeauboeken. 

Om wat leven in de brouwerij te brengen, 
verschijnen in augustus twee bloedstollend 

spannende quizzen! Om te winnen is alleen kennis 
niet genoeg ... Je moet ook snel zijn! Sla bij de 

Trivia Games als eerste op de buzzer - alleen dan 
mag je antwoord geven. De buzzer geeft licht en 
maakt geluid. Laat jij de bel als eerst rinkelen bij 
de Butler Bell Games? Het moderne design met 

neonkleuren springt eruit! Test je kennis van 
popmuziek en je algemene kennis. Probeer ook 

eens het Steal the deal Stroopwafelspel: een 
makkelijk kaartspel dat leuk en verrassend is.

Duik de keuken in als het regent en stormt! In de 
Blik op koken-reeks verschijnen Stamppotjes en 
Fingerfood. De blikken met embossing hebben 

een stoere uitstraling. Al je recepten bewaar je in 
ons inventieve Receptenverzamelboek met 

insteekhoesjes en verplaatsbare tabs. Opvallend 
is de robuuste kaft van dik karton die tegen een 

stootje kan. Pak in het weekend het nieuwe 
kookboek uit de F*ck it-reeks erbij: die lekkere, 

vette hap heb je verdiend! 

Geef je naasten wat extra aandacht dit najaar en 
verwen ze met een leuk cadeau! Onze leuke Mini-

puzzelcadeaus zijn geschikt voor jong en oud.  
Een leuk detail: ze passen door de brievenbus. 

Met het cadeauboek Positieve gedachten staat er 
elke dag van het jaar een inspirerende quote voor 
je klaar. Zet hem met de kartonnen standaard op 
je nachtkastje of je bureau. Zoek de diepgang op 
met onze Kletskaarten en Woorden van wijsheid. 

Ontlok mooie, zeldzame gesprekken met je 
naasten. Je zult zien: je raakt niet uitgepraat.  

Enthousiast geraakt over onze nieuwe producten? 
Heeft u vragen over het aanbod? Ons team van 

vertegenwoordigers staat voor u klaar. 

Wij wensen u een succesvol verkoopseizoen toe! 

Michael van Tinteren, CEO publishing



M I N I -
P U Z Z E L C A D E A U S 
Een kleine verrassing door 
de brievenbus!

4 titels – pagina 5

K L E T S K A A R T E N  
Voor slimme studenten, 
leuke families, echte 
mannen en sterke vrouwen. 
Je raakt niet uitgepraat!

4 titels - pagina 15 

T R I V I A  G A M E S   
Bloedstollende quiz 
met buzzer met 
licht en geluid!

4 titels - pagina 9 

S T E A L  T H E  D E A L 
S T R O O P W A F E L S P E L    
Een spel om je vingers bij  
af te likken!

pagina 11 3 6 5  D A G E N  
P O S I T I E V E  G E D A C H T E N     
Inspirerende quotes om het 
hele jaar positief te blijven!  

pagina 13 

B U T L E R  B E L L  G A M E S      
Wie als eerst op de bel slaat, 
mag antwoord geven! 

2 titels - pagina 7 
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Highlights N A JA A R

 2 0 2 1

R E C E P T E N V E R Z A M E L B O E K 
Met 136 invulpagina’s, 6 insteek-
hoesjes en verplaatsbare tabs

pagina 23

W O O R D E N  V A N  W I J S H E I D 
In elk blik 40 mooie wijsheden en 
vragen die je aan het denken zetten

4 titels - pagina 17 

B L I K  O P  K O K E N    
Nieuw in de reeks: 
Stamppotjes en Fingerfood

2 titels - pagina 25 

F * C K  I T - K O O K B O E K       
Geniet zonder mate. 
F*ck it!

pagina 21 



Naar iemand wijzen is onbeleefd, 
maar in dit spel word je door je 
vrienden of familie genadeloos 
veroor deeld aan de hand van  
50 vlijmscherpe vragen.  
Aan het einde van het spel volgt de 
kaart des oordeels: wie is een 
engeltje en wie een duiveltje? 

H E T  I S  M A A R 
E E N  S P E L L E T J E

Want van je vrienden en familie kun je het hebben …, toch?

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

> Een pittig cadeau: een hilarisch 
gezelschaps  spel met gitzwarte humor.

SPECIFICATIES

uitvoering schuifblikje met 
embossing

inhoud 54 kaarten
formaat 16,2 x 9,8 x 1,5 cm
prijs € 8,95
NUR 024
BTW hoog

SPECIFICATIES  DISPLAY

inhoud 4 x 4 blikken
formaat 33 x 15 x 5,7 cm

Alleen in display verkrijgbaar.

4

Display 

Het is maar een spelletje 

ISBN 978 94 6408 1329

Voor trotse families

Voor echte mannen 

Voor oprechte vrienden

Voor sterke vrouwen

Stoer 
schuifblik 

met 
embossing



Display Mini-puzzelcadeaus

ISBN 978 94 6408 0681

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

> Laat je dierbaren weten dat je aan ze denkt! 

> Met vrolijke designs voor jong en oud.

SPECIFICATIES

uitvoering puzzel in schuifdoos

omvang 100 stukjes
formaat 7 x 5.5 x 2.5 cm
prijs € 5,95         
NUR 023/024
BTW hoog

Verschijningsdatum augustus 2021

Elke puzzel van 100 stukjes zit prachtig 
verpakt in een luxe schuifdoosje. Een leuk 
cadeau voor jong en oud. Dit najaar 
verschijnen ze in vier thema’s: 
Gefeliciteerd, Voor jou, Trots op jou en 
Dank je wel.

P U Z Z E L C A D E A U 
I N  1 0 0  S T U K J E S  

Wie wil jij graag verrassen?

5

SPECIFICATIES  DISPLAY

inhoud 4 x 4 puzzelgifts
formaat 14 x 11 x 7,5 cm

Alleen in display verkrijgbaar.



6

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

> Verras je eters met dit leuke spel.

> Stoer design in blik met embossing.

> Opvolgers van de succesvolle After dinner 
games-reeks waarvan er al meer dan 
200.000 exemplaren verkocht zijn.

Laat je kennis zegevieren in een 
van de quizzen! Wie aan tafel kan 
het best een thema om schrijven, 
uitbeelden en raden? Beantwoord 
vragen over vroeger en haal herin-
neringen op met je tafelgenoten. 
Vertel nog eens die geweldige 
anekdote! 

A F T E R  D I N N E R  G A M E S
Deze zes digestieven helpen je van je afterdinner-dip af

Display After Dinner Games

ISBN 978 94 6144 4103

Speel thuis 
aan de eettafel, 

maar ook 
gemakkelijk 

mee te nemen!

SPECIFICATIES

uitvoering schuifblikje met 
embossing

inhoud 50 kaarten

formaat 9 x 9 x 3 cm

prijs € 8,95

NUR 024

BTW hoog

SPECIFICATIES  DISPLAY

inhoud 6 x 3 blikken

formaat 30 x 20 x 8 cm

Alleen in display verkrijgbaar.



B U T L E R  B E L L  G A M E S   
Wie daag jij uit voor dit gezelschapsspel met flitsende bel?

77

Popmuziek

ISBN 978 94 6144 4066

Algemene kennis

ISBN 978 94 6144 4042

Display Butler Bell Games

ISBN 978 94 6144 4080

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

> De buzzer maakt het spel spannend en 
dynamisch.

> Met vlotte vragen op verschillende niveaus.

Heb je stalen zenuwen en ben je 
vliegensvlug? Dan kan jij de winnaar 
worden, want in dit spel komt het aan 
op kennis én snelheid. De quizmaster 
leest de vraag voor. Weet jij het 
antwoord? Sla dan als eerste op de bel! 
Alleen die speler mag het antwoord 
geven!
Dit najaar verschijnt dit spannende spel 
in twee varianten: Algemene kennis en 
Popmuziek. Elke Butler Bell Game 
bevat 80 uitdagende vragen. 

SPECIFICATIES 

uitvoering quiz in schuifdoos

inhoud 80 kaarten

extra butler bell
formaat 9,4 x 9,4 x 11 cm
prijs € 14,95
NUR 024
BTW hoog

Verschijningsdatum augustus 2021

Felle 
neon- 

kleuren!

SPECIFICATIES  DISPLAY

inhoud 2 x 4 spellen

formaat 40 x 20 x 11.5 cm
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W I E
Hoe heet de Netflix-serie over het Engelse 

koningshuis? Wat is de scheikundige formule 

voor zwavelzuur? Hoe breed is een doel bij 

voetbal? 

Weet je het? Sla als eerste op de buzzer ... 

Alleen dan mag je antwoord geven op de vraag! 

Alleen met een brede kennis win je, want er 

komen vragen voorbij over de meest 

uiteenlopende onderwerpen. Is iedereen klaar? 

Liggen beide handen plat op tafel? Let’s go! 

Eens kijken wie er snel én slim is. 

drukt als eerste?



T R I V I A  G A M E S  
Bloedstollend spannend gezelschapsspel

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

> Dit spel brengt leven in de brouwerij.

> Test je kennis over actualiteiten, sport, 
geschiedenis, alledaagse dingen en 
nog veel meer!

SPECIFICATIES 

uitvoering zeshoekig blik

inhoud 80 kaarten

extra buzzer met 
licht en geluid

formaat 12 x 11 x 8 cm
prijs € 14,95
NUR 024
BTW hoog

Verschijningsdatum augustus 2021

Display Trivia Games 

ISBN 978 94 6408 0322

Trivia Games 

Quiz Night

ISBN 978 94 6408 0308

Trivia Games 

Weekend Edition

ISBN 978 94 6408 0292

Actie, kennis en sensatie! Dit kekke 
zeshoekige blik bevat een spannende 
quiz met 80 vlotte vragen en een buzzer.  
De buzzer geeft licht en geluid! 

9

SPECIFICATIES  DISPLAY

inhoud 2 x 6 spellen

formaat 33 x 48 x 9 cm

Buzzer
met licht
& geluid
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S T E A L  T H E  D E A L 
S T R O O P W A F E L S P E L

Een dynamisch kaartspel met veel actie, behendigheid en geluk!

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

> Een makkelijk kaartspel dat leuk en 
verrassend is.

> Dit spel haal je op je elk moment 
tevoorschijn!

11

Steal the deal stroopwafelspel

ISBN 978 94 6408 0315

Zin in een spelletje maar geen zin om er 
een uur voor te gaan zitten? Dit kaartspel 
is makkelijk te leren en geschikt voor 
volwassenen en kinderen vanaf 7 jaar. 
Wie reageert het snelst en verzamelt alle 
56 smakelijke stroopwafelkaarten?

SPECIFICATIES 

uitvoering blik

inhoud 58 kaarten

formaat Ø11 x 4 cm

prijs € 12,95

NUR 024

BTW hoog

Verschijningsdatum augustus 2021

Speel 
met 

2 tot 4 
spelers

SPECIFICATIES  DISPLAY

inhoud 6 spellen

formaat 34 x 12 x 10 cm

Display Steal the deal

ISBN 978 94 6408 0698



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

> Positief denken is goed voor lichaam  
én geest! 

> Mooie uitvoering met stevige kartonnen 
standaard en metalen ringband aan de 
bovenzijde.

W E E S  P O S I T I E F
Maak van elke dag iets geweldigs! 

12

Word een rasoptimist met deze vrolijke 
cadeauboeken vol positieve en 
bemoedigende quotes van grootheden. 
Het prachtige design maakt het een 
feest om ze door te bladeren. 

SPECIFICATIES

uitvoering wire-O ringband

omvang 96 pagina’s

formaat 10 x 13 cm

prijs € 9,95

NUR 370

SPECIFICATIES  DISPLAY

inhoud 4 x 4 exemplaren

formaat 25,4 x 29 x 14 cm

Alleen in display verkrijgbaar.

Wees jezelf!

Display Happy Books

ISBN 978 94 6144 3632

Alles komt goed

Alleen goede vibes Wees lief voor jezelf



3 6 5  G E W E L D I G E  D A G E N

3 6 5 - D A G E N C A D E A U B O E K
365 positieve gedachten

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

> Een prachtig cadeau, want iedereen 
kan wel wat positiviteit gebruiken!

> De uitvoering heeft een stevige, 
kartonnen standaard.

13

SPECIFICATIES

uitvoering wire-O ringband

omvang 368 pagina’s

formaat 13 x 11 cm

prijs € 14,95

NUR 370

Verschijningsdatum augustus 2021

Weet je dat je je geest kunt trainen 
om het goede in alles te zien? In dit 
cadeauboek staan 365 inspirerende 
quotes die je positieve energie geven. 
Elke dag! Zo kan jij alles aan wat er 
op je afkomt. Zet dit mooie cadeau-
boek met de kartonnen standaard op 
je nachtkastje of op je bureau.  
Get inspired!

Positieve gedachten

ISBN 978 94 6408 0599

Kies voor geluk!

ISBN 978 94 6144 3649

Je bent geweldig!

ISBN 978 94 6144 3656



‘Voor
 je kinderen  
een erg leuk 

cadeau, bijzonder 
om later terug 

te lezen.’
Jules (bol.com)

Mama schrijft

ISBN 978 94 6333 6246

Oma schrijft

ISBN 978 94 6333 6260

Papa schrijft

ISBN 978 94 6333 6253

Opa schrijft

ISBN 978 94 6144  6329

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

> Inspirerend om in te vullen.

> Een persoonlijk en bijzonder cadeau.

S C H R I J F  H E T  V E R H A A L 
V A N  J E  L E V E N

Een dierbare herinnering voor later

14

SPECIFICATIES

uitvoering hardcover

omvang 96 pagina’s

formaat 15 x 20 cm

prijs €  10,–

NUR 370



K L E T S K A A R T E N 
Je raakt niet uitgepraat!

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

> Maak eens tijd om elkaar beter te leren 
kennen.

> Een leuk cadeau voor jong en oud: iedereen 
kan meedoen!

15

SPECIFICATIES

uitvoering blik met embossing

inhoud 50 kaarten

formaat 9 x 9 cm

prijs €  8,95

NUR 024

BTW hoog

Verschijningsdatum augustus 2021

Kletskaarten 

voor leuke families

Kletskaarten 

voor echte mannen

Display Kletskaarten

ISBN 978 94 6408 1855 

Kletskaarten 

voor slimme studenten

Kletskaarten 

voor sterke vrouwen

Je ziet je familie, vrienden en 
studiegenoten best vaak, maar 
heb je af en toe ook diepgaande 
gesprekken? Ben jij ook zo 
nieuwsgierig naar de ander?  
Hoe goed ken je elkaar eigenlijk? 
Met deze kaarten raak je niet 
uitgepraat. Lach, huil en 
verwonder je over de ander. 

SPECIFICATIES  DISPLAY

inhoud 4 x 4 blikken
formaat 20 x 20 x 14 cm

Alleen in display verkrijgbaar.



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

> Een bijzonder cadeau recht uit het hart.

> Ontroerende, treffende vragen ontlokken 
de mooiste anekdotes.

> Sprekend artwork.

I  L O V E  Y O U - I N V U L B O E K E N
Jij bent de beste en ik vertel je 50 x waarom!

16

SPECIFICATIES

uitvoering hardcover

omvang 112 pagina’s

formaat 10 x 15 cm

prijs € 8,95

NUR 370

SPECIFICATIES  DISPLAY

inhoud 4 x 4 boeken

formaat 25 x 16 x 24 cm

Alleen in display verkrijgbaar.

Display I love you

ISBN 978 94 6333 9889

I love you MamaI love you PapaI love you Schatje I love you Bestie



Bedankt

Vriendschap

Geluk

Troost

W O O R D E N  V A N  W I J S H E I D 
Quotes en vragen die je aan het denken zetten

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

> Geef dit waardevolle cadeau en neem 
samen een moment van bezinning.

> In vier varianten verkrijgbaar.

Ken je het gezegde Wie rijk is en veel wenst, is 
arm. Wie arm is en weinig wenst, is rijk?  
Vraag je eens af, wanneer voel jij je rijk? Gilles 
Ménage zei ooit: ‘Er is geen moeilijkere taak 
dan goed te bedanken.’ Hoe laat jij zien dat je 
dankbaar bent? 
Deze blikken bevatten woorden van wijsheid 
die je doen nadenken over wat liefde, 
vriendschap, verdriet en geluk betekenen en 
wat écht belangrijk is in het leven. Deze serie 
verschijnt dit najaar in vier varianten: Bedankt, 
Troost, Vriendschap en Geluk.

17

SPECIFICATIES

uitvoering blik met embossing

inhoud 40 kaarten

formaat 9 x 9 cm

prijs €  8,95

NUR 370

BTW hoog

Verschijningsdatum augustus 2021

Display Woorden van wijsheid

978 94 6408 1756

SPECIFICATIES  DISPLAY

inhoud 4 x 3 blikken

formaat 20 x 20 x 12 cm

Alleen in display verkrijgbaar.



G E N I E T
V A N  J E  T U I N

Kijk vanuit je keuken of woonkamer naar de 

intense herfstkleuren in je weelderige tuin of je 

moderne, strakke stadstuin met wilde grassen ... 

Je tuin bruist van het leven in de herfst! Elk 

seizoen valt er van alles te beleven, te doen en 

te dromen.

Zet je tuin in het zonnetje

In dit prachtige invulboek breng je je tuin in 

kaart, van de tuinafscheiding tot en met je 

regenton. Noteer al je lievelingsplanten en 

bewaar je droogbloemen in de insteekmapjes. 

Welke vogels houden ook zo van je tuin en 

wanneer moet je je rozenstruik eigenlijk 

snoeien? Plan al het onderhoud met de handige 

snoei- en zaaikalenders. Omdat er altijd iets te 

dromen valt, is er ook ruimte om de tuin van je 

dromen te schetsen. 

Veel tuinplezier gewenst!

ook in de herfst !



D I T  I S  M I J N  T U I N
Er valt altijd wel iets te beleven, te doen en te dromen 

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

> Met invulpagina’s, insteekhoesjes,  
(ziplock) opbergmapje, schetsbladen,  
zaai- en snoeikalenders en tuintips.

> Houd bij wat er allemaal groeit en bloeit 
in je tuin!

19

In dit fleurige bewaarboek kun je alles 
kwijt over je tuin! Teken de plattegrond 
van je tuin. Hoe ziet je oprit of terras 
eruit? Welke planten, struiken en bomen 
groeien er? Met de handige onderhouds -  
kalender weet je precies wanneer je 
welke plant moet snoeien en wat de 
beste tijd is om te zaaien. Ook is er 
ruimte om te fantaseren over je 
droomtuin! 

SPECIFICATIES

uitvoering boek met grote 
ringband en elastiek

omvang 96 pagina’s 

extra 6 tabbladen +
6 insteekhoezen

formaat 29,5 x 22 cm
prijs €  14,95
NUR 410 / 424

Dit is mijn tuin

ISBN 978 94 6408 1695



F * C K  I T  L I S T  B O O K 
Heel veel dingen die je vooral         moet doen

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

> Deze relativerende boeken moeten bij 
iedereen in de kast staan.

20

niet

Voor papa’s

ISBN 978 94 6144 4127

F*ck It List Book

ISBN 978 94 6333 2019

Voor collega’s

ISBN 978 94 6333 6321

Voor koppels

ISBN 978 94 6333 2729

SPECIFICATIES

uitvoering hardcover
inhoud 96 pagina’s
formaat 17 x 21 cm
prijs €  9,99
NUR 370



F * C K  I T  K O O K B O E K
Geniet zonder mate! 

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

> Dit is de nieuwste uitgave uit de populaire 
F*ck it-reeks.

> Jacob & Haver promoten dit boek op hun 
socials en bereiken miljoenen mensen per 
week met hun content.

21

Onze F*ck it-reeks is een groot succes. Toch 
beseften Jacob & Haver - de scherpe geesten 
achter de reeks - dat er nog zóveel meer 
dingen zijn die je vooral NIET gedaan moet 
hebben ... ook in de keuken! 
Dit nuchtere boek biedt tegenwicht aan alle 
dieetboeken en gezondheids freaks.  
De boodschap? Eet wat je wilt. Geniet van 
deze recepten en stop met al dat ‘moeten’, 
want je leeft maar één keer.

F*ck-it List Kookboek

ISBN 978 94 6408 0285

SPECIFICATIES

uitvoering hardcover
inhoud 80 pagina’s
formaat 17 x 21 cm
prijs €  9,99
NUR 370/440

Verschijningsdatum augustus 2021
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C U L I N A I R E  I N S P I R A T I E
Voor jong en oud!

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

> Heerlijke recepten voor jong en oud.

> Met extra aandacht voor foodfotografie en 
design.

> Gebonden uitvoering met dik papier met 
matte afwerking.

SPECIFICATIES 

uitvoering hardcover

omvang 128 pagina’s

formaat 17 x 21 cm

prijs €  9,95

NUR 440

Vandaag ben ik de chef!

ISBN 978 94 6333 8844 

BBQ - Marineren, grillen & genieten

ISBN 978 94 6333 8820 



R E C E P T E N V E R Z A M E L B O E K 
Vind je favoriete recept in een handomdraai

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

> Een tikje chaotisch in de keuken? Bewaar 
nu je recepten op één plek.

> Praktisch formaat, vrolijke vormgeving en 
handige indeling met genoeg ruimte voor 
eigen invulling en foto’s.

> De stevige kaft en het papier kunnen tegen 
een stootje. 23

SPECIFICATIES

uitvoering hardcover met 
wire-O ringband

extra 6 tabbladen en  
6 insteekhoezen

omvang 136 pagina’s

formaat 20 x 16 cm

prijs €  14,95

NUR 370/440

Verschijningsdatum augustus 2021

Receptenverzamelboek

ISBN 978 94 6408 1688 

Waar laat jij die losse recepten en knipsels?  
Of is het merendeel al zoekgeraakt in de 
keukenla? Vind ze gemakkelijk terug in dit 
verzamel boek. Een mooi boek om te zien met 
een overzichtelijke indeling en bovendien heel 
handig in gebruik. De 136 pagina’s voor recepten 
zijn verdeeld in 6 categorieën, inclusief 6 insteek-
hoesjes en ruimte voor notities en andere ideeën. 
De stevige kartonnen kaft kan tegen een stootje!



B L I K  O P  K O K E N
Goedgevulde blikken met 40 verrassende receptkaarten

24

Vega

ISBN 978 94 6408 1268 

Sushi

ISBN 978 94 6408 1251

Smoothies

ISBN 978 94 6333 9704  

Airfryer

ISBN 978 94 6333 9698 

Tapas

ISBN 978 94 6333 9681

Soep

ISBN 978 94 6333 9728
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K O P E N  W A N T  . . .

> Je hoeft geen keukenprins- of prinses te 
zijn: deze recepten zet je in een handom-
draai op tafel.

> Verrassende recepten om van te smullen!

B L I K  O P  K O K E N
Stamppot en fingerfood

Dit najaar brengen we twee nieuwe titels uit in 
de Blik op koken-reeks. We laten ons daarbij 
inspireren door de seizoenen. Als de zomer 
voorbij is, wordt het weer tijd om een heerlijke 
stamppot op tafel te zetten! Voor de wekelijkse 
vrijdagmiddagborrel, een verjaardagsfeest of 
een andere feestelijke gelegenheid zijn de 
fingerfood-recepten perfect! 
Tover veel lekkers uit je keuken met de  
40 recepten uit elk blik: een gemakkelijke 
bereiding, veel variatie en gegarandeerd een 
hoge wow-factor! 

SPECIFICATIES

uitvoering blik met embossing

inhoud 40 kaarten

formaat 11,5 x 8 cm

prijs € 8,95

NUR 370/440

Verschijningsdatum augustus 2021

SPECIFICATIES  DISPLAY

inhoud 6 x 2 exemplaren

formaat 29,5 x 26,5 x 10 cm

Fingerfood

ISBN 978 94 6408 0346 

Stamppot 

ISBN 978 94 6408 0339

Display Blik op koken

ISBN 978 94 6333 9711 
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Genomineerd 
voor de Lekker 

Vega Kookboek- 
verkiezing!

V A N D A A G  E T E N  W E  V E G A - L E K K E R
Vegetarisch eten is een feestje!

Recepten, foodstyling en fotografie: 

Floor van Dinteren  |  Remke Vet

Door slim te combineren eet je niet 
alleen de hele dag door lekker, maar 
krijg je ook moeiteloos alle benodigde 
voedingsstoffen binnen. Eten zonder 
vis en vlees is niet alleen gemakkelijk, 
maar ook nog eens vega-lekker! 

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

> Steeds meer mensen eten (een dagje) 
vegetarisch.

> De culinaire duizendpoten Floor van 
Dinteren en Remke Vet inspireren met 
karaktervolle foto’s en recepten.

> De handige tips helpen je gezond te leven.

SPECIFICATIES

uitvoering hardcover

omvang 128 pagina’s

formaat 17 x 21 cm

prijs € 15,-

NUR 440 / 444

Vandaag eten we vega-lekker

ISBN 978 94 6333 9667 

43

42

W A R M E  H O O F D G E R E C H T E N

Maak de maaltijd compleet met een portie groene groenten, zoals 

sugarsnaps, doperwtjes en broccoli of bimi.

Udon-noedels met 
paddenstoelen

Bereiden
Verwarm de olie in een braadpan en fruit de knoflook. Voeg de 

shiitake en de paddenstoelen toe en bak ze tot ze gaar zijn. Rasp de 

gember boven de pan. Voeg de bruine suiker, de ketjap, de 

paddenstoelen fond en de steranijs toe. Breng de saus op smaak met 

peper en zeezout en laat hem op een laag vuurtje pruttelen. 

Kook de udon-noedels gaar in een pan met water. Giet de noedels af.

Serveren
Schep de noedels in kommen en schep de paddenstoelensaus erover. 

Garneer het gerecht met lente-ui en verse koriander en druppel er 

wat sesamolie over.

Variatietip: vervang de verse gember door 4 bolletjes gekonfijte gember.

Ingrediënten voor 2 personen 

Snijd de knoflook 

in plakjes. 

Scheur de 

paddenstoelen in 

grove stukken

Snijd de 

lente-ui fijn. 50 ml zonnebloemolie

2 teentjes knoflook

200 g shiitake

200 g gemengde paddenstoelen

± 1 cm verse gember

1 el bruine suiker

4 el zoete ketjapsaus

200 ml paddenstoelenfond

2 anijssterren

grofgemalen peper en zeezout

400 g udon-noedels

1 lente-ui

1 bosje koriander

sesamolie
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W A R M E  H O O F D G E R E C H T E N

Maak de maaltijd compleet met een portie groene groenten, zoals 

sugarsnaps, doperwtjes en broccoli of bimi.

Udon-noedels met 
paddenstoelen

Bereiden
Verwarm de olie in een braadpan en fruit de knoflook. Voeg de 

shiitake en de paddenstoelen toe en bak ze tot ze gaar zijn. Rasp de 

gember boven de pan. Voeg de bruine suiker, de ketjap, de 

paddenstoelen fond en de steranijs toe. Breng de saus op smaak met 

peper en zeezout en laat hem op een laag vuurtje pruttelen. 

Kook de udon-noedels gaar in een pan met water. Giet de noedels af.

Serveren
Schep de noedels in kommen en schep de paddenstoelensaus erover. 

Garneer het gerecht met lente-ui en verse koriander en druppel er 

wat sesamolie over.

Variatietip: vervang de verse gember door 4 bolletjes gekonfijte gember.

Ingrediënten voor 2 personen 

Snijd de knoflook 

in plakjes. 

Scheur de 

paddenstoelen in 

grove stukken

Snijd de 

lente-ui fijn. 50 ml zonnebloemolie

2 teentjes knoflook

200 g shiitake

200 g gemengde paddenstoelen

± 1 cm verse gember

1 el bruine suiker

4 el zoete ketjapsaus

200 ml paddenstoelenfond

2 anijssterren

grofgemalen peper en zeezout

400 g udon-noedels

1 lente-ui

1 bosje koriander

sesamolie

13
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W A R M E  H O O F D G E R E C H T E N

In wortel-, paprika, en bietentortilla's is een behoorlijk deel van de tarwebloem vervangen door groente. Om die reden zijn ze lichter verteerbaar en zoeter van smaak dan de originele wraps.

BereidenBereiden
Verwarm de oven voor op 200 °C. Bekleed een bakplaat met bakpapier. Leg de hele kerstomaatjes en de paprikaparten op de bakplaat. Besprenkel alles met milde olijfolie en strooi er peper en zeezout over. Rooster de groente 30 minuten in de oven. 

Verwarm wat milde olijfolie en roerbak het tofugehakt 5 minuten. Meng in een ruime kom de fijngehakte koriander en munt, de partjes kerstomaat, het komijnzaad en het tofugehakt. Snijd de geroosterde paprika in kleine stukjes en voeg hem toe. Roer alles goed door elkaar.

Bak de tortilla's aan beide zijden 1 minuut in een hete, droge koekenpan. 

ServerenServeren
Klap de tortilla's twee keer dubbel zodat er een zakje ontstaat en vul deze met het tofumengsel. Verbrokkel de geitenkaas en garneer de wraps met de geitenkaas. Leg de wraps op een schaal en serveer ze met de 

geroosterde kerstomaatjes.

Lekker met hummus. Serveer er een Mexicaans biertje met een stengel citroengras bij.

400 g kerstomaatjes
4 rode puntpaprika’s

milde olijfolie 
grofgemalen peper en zeezout

400 g tofugehakt

1 bosje verse koriander
1 bosje verse munt

1 tl komijnzaad
4 bietentortilla's 

200 g zachte geitenkaas

Ingrediënten voor 4 personen 

TofuwrapsTofuwraps
met rode groentenmet rode groenten

Snijd de paprika’s 
in parten. 

Hak de 
koriander en 
munt fijn.

Was de 
kerstomaatjes en 

snijd er 8 in 
partjes.

Een praktisch boek 
met heerlijke 

recepten  en heldere 
adviezen.
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Alles uit de airfryer

ISBN 978 94 6333 1753 

Wereldsmaken uit de airfryer

ISBN 978 94 6333 3801  

Gezond eten uit de airfryer

ISBN 978 94 6333 8837

‘Leuke en 
lekkere recepten, 
voor elk moment  

van de dag. 
Verrassend.’

Peter (bol.com)

SPECIFICATIES GEZOND ETEN

uitvoering hardcover

omvang 128 pagina’s

formaat 17 x 21 cm

prijs € 15,-

NUR 370 / 440

SPECIFICATIES

uitvoering hardcover

omvang 128 pagina’s

formaat 21 x 21 cm

prijs € 15,-

NUR 370 / 440

A I R F R Y E R
Gezond, lekker en veelzijdig

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

> Haal meer uit de airfryer.

> De airfryer is megapopulair en staat in 
miljoenen huishoudens.
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Handboek voor de student

ISBN 978 94 6408 1275 
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C U L I N A I R E

CREATIEVE
SLIMME 1.0

Student

HAND
BOEK
VOOR DE

HAND
BOEK
VOOR DE

H A N D B O E K  
V O O R  D E  S T U D E N T

Hét boek dat in elk studentenhuis moet rondslingeren

Vol met lifehacks voor het ultieme 
studentenleven. Je vierkante meters 
optimaal benutten, slim omgaan met  
je afval en tips om te blokken. Als je huur zo 
hoog is, hoe houd je dan nog geld over voor 
je boodschappen? En hoe kom je zo snel 
mogelijk van die verschrikkelijke kater af?! 

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

> Vol grappige en praktische tips & tricks 
voor de student.

> Je blijft bladeren door de hippe illustraties 
en creatieve ideeën.

> Uitstekend cadeau voor alle thuisverlaters.

SPECIFICATIES

uitvoering wire-O ringband

omvang
120 pagina’s 
6 kaarten 
plastic opbergmapje

formaat 13,5 x 18 cm

prijs €  13,95

NUR 370

Voor de 
culinaire, 

de sexy, de (on)-
verstandige, de fitte, 
de schone, de arme, 

de opgeruimde en 
de duurzame 

student.



Goedkope
herdruk

€9,95

29

G R O E N  G E L U K
Leuke en handige ideeën 

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

> Leuk om te geven, leuk om te krijgen.

> Maak jouw wereld een beetje groener.

> Vol leuke en handige ideeën.

SPECIFICATIES

uitvoering hardcover 
omvang 128 pagina’s
formaat 17,5 x 22 cm
prijs € 9,95
NUR 450
 

Met de duurzame tips in dit upbeat 
boek dragen we er allemaal aan bij 
om onze wereld een beetje groener 
te maken. Een groot aantal onder-
werpen passeert de revue, van 
tuinieren tot vervoer, van afval-
scheiden tot upcycling en van kleding 
tot cosmetica. Er zijn geen grote 
aanpassingen nodig, je hoeft niet 
veel geld uit te geven en het is 
gewoon leuk. Groen geluk zit in 
kleine en heel gemakkelijke dingen!

Groen geluk; duurzame tips

ISBN 978 94 6333 9384 
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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

365 Mindful leven …

ISBN 978 94 6333 3399  |  € 13,50

1-2-3 Cadeaupakket  

ISBN 978 94 6408 1367  |  € 14,95

Zeurboek

ISBN 978 94 6408 1169  |  € 9,95

Speakwords & Sayings

ISBN 978 94 6408 1152  |  € 9,95

Display Babbelblik

ISBN 978 94 6333 7335  |  16 ex. à € 8,50

Love Games display

ISBN 978 94 6333 7359  |  12 ex. à € 7,95



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

ISBN 978 94 6333 0268  |  € 9,95

Display receptenwaaiers

ISBN 978 94 6333 4778  |  16 ex. à € 9,95

Display miniboek-box

ISBN 978 94 6333 7434  |  16 ex. à € 9,95

Liefde kent geen afstand

ISBN 978 94 6333 5256  |  € 9,95
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Soepjes

ISBN 978 94 6144 8248  |  € 8,99
Slowcooking

ISBN 978 94 6333 1340  |  € 8,99

Alles in een bowl

ISBN 978 94 6333 2835  |  € 8,99

Display Mijn dieetdagboek

ISBN 978 94 6333 0169  |  10 ex. à € 4,95

Display Toiletboek

ISBN 978 94 6333 7120  |  10 ex. à € 7,99

You & Me weddingplanner

ISBN 978 94 6144 8255  |  € 15,-

You & Me gastenboek

ISBN 978 94 6144 8507  |  € 17,50

Sportquiz

ISBN 978 94 6333 2972  |  € 14,95

Filmquiz

ISBN 978 94 6333 2965  |  € 14,95

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vrijblijvend, tenzij uit de offerte uitdrukkelijk anders 
blijkt.

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

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

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

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

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

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

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

3. LEVERING
3.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen vindt 

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

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

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

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

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

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

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

4. PRIJZEN
4.1 Alle door ImageGroup gehanteerde prijzen zijn per 

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

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

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

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

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

5. BETALING
5.1 Tussen partijen geldt een betalingstermijn van 14 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. EIGENDOMSVOORBEHOUD
6.1 Verkoop en levering vindt plaats onder uitgebreid 

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

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

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

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

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

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

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

6.5 ImageGroup wordt toegang verleend tot de door hem 

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

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

7. KLACHTMELDING
7.1 De hoeveelheden zoals vermeld op vervoersbonnen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. BEËINDIGING OVEREENKOMST: OPZEGGING EN 
ONTBINDING

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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