ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN DOOR
IMAGEJO B.V.
Artikel 1: Definities
De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in de Overeenkomst de volgende
betekenis:
Afnemer: de natuurlijke persoon of entiteit met wie Imagejo B.V. (“Imagejo”) de Overeenkomst heeft
gesloten.
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, die worden gebruikt door Imagejo B.V. voor
de levering van producten en diensten aan Afnemers.
Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Dienst: iedere op grond van de Overeenkomst door of vanwege Imagejo B.V. te verrichten of verrichte
werkzaamheid alsmede alle daarbij voortgebrachte materialen en resultaten die bestemd zijn voor de
Afnemer.
Gebrek: aantoonbare afwijking in een Product of een Dienst ten opzichte van de daarvoor
overeengekomen eigenschappen.
Gebruiksvoorwaarden: de door Imagejo B.V. gehanteerde Algemene Gebruiksvoorwaarden Imagejo
B.V. die van toepassing zijn op het gebruik van de Website en afgenomen Producten en/of Diensten.
Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele of industriële eigendom en daarmee
verwante rechten, zoals bijvoorbeeld auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht,
handelsnaamrecht, databankenrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en
eenlijnsprestaties en gebruiksrechten op domeinnamen en social media accounts.
Imagejo: de als leverancier opererende entiteit de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Imagejo B.V., gevestigd en zaakdoende aan de Donkerelaan 48, 3601 JR, Maarssen,
ingeschreven in de kamer van koophandel onder nummer 50743376, die via de Website of anderszins
Producten en/of Diensten ter beschikking stelt of daarover informatie verschaft of met wie Afnemer ter
zake van die Producten en/of Diensten een Overeenkomst heeft gesloten.
Overeenkomst: de verbintenisrechtelijke rechtsverhouding tussen Imagejo B.V. en Afnemer die
conform deze Algemene Voorwaarden voor de levering van producten en diensten door Imagejo B.V.
tot stand is gekomen, alsmede elke andere conform de Algemene Voorwaarden rechtsgeldig op de
rechtsverhouding tussen partijen van toepassing verklaarde bepaling of uiting.
Privacyverklaring: de door Imagejo B.V. op de Website(s) gehanteerde Privacy- en Cookieverklaring.
Product: ieder op grond van de Overeenkomst door of vanwege Imagejo B.V. ter beschikking te
stellen, te leveren of geleverd goed of op grond van verkeersopvattingen daarmee gelijk te stellen
product.
Website: Een (van de) website(s) van Imagejo B.V. en/of socialmedia kanalen, zoals bijvoorbeeld de
Website gekoppeld en draaiend via de domeinnaam http://www.imagejo.com.
Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en op alle andere
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(rechts)handelingen tussen Imagejo en Afnemer. Eventuele algemene voorwaarden van Afnemer
zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
Artikel 3: Communicatie
3.1

Iedere communicatie tussen Imagejo en Afnemer kan elektronisch geschieden behoudens
voorzover in de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst en/of de wet daarvan wordt
afgeweken.

3.2

De door Imagejo opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan,
behoudens tegenbewijs door Afnemer.

3.3

Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij
het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is
ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de
e-mailbox van Afnemer, komt dit voor risico van Afnemer, ook indien de e-mailbox bij een derde
is gehuisvest.

Artikel 4: Informatieplicht Imagejo
4.1

Indien een Product of Dienst via de Website van Imagejo wordt afgenomen geldt het bepaalde
in het onderhavige artikel 4.

4.2

Imagejo draagt er zorg voor dat de Algemene Voorwaarden voor of bij het sluiten van de
Overeenkomst aan Afnemer al dan niet elektronisch ter hand worden gesteld. Afnemer is zelf
verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de Algemene Voorwaarden en de
Overeenkomst, door middel van daartoe op de Website, in de browser van Afnemer of
anderszins beschikbare faciliteiten, en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen kopie.

4.3

Onverminderd eventueel voor Imagejo bestaande wettelijke verplichtingen om de
Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden te bewaren, is Imagejo niet verplicht om een
eventueel gearchiveerde Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden voor Afnemer
toegankelijk te houden.

4.4

Imagejo stelt middels haar Website onder meer de volgende informatie beschikbaar:
a. naam, adresgegevens en inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
b. de belangrijkste kenmerken van het Product en/of de Dienst;
c. de prijs met inbegrip van alle belastingen, met inachtneming van artikel 6, uitgezonderd
eventuele kosten van bezorging;
d. de wijze van aflevering en betaling;
e. de eventuele kosten van aflevering;
f. het adres waar Afnemer een klacht kan indienen, welk adres wordt geacht het hierboven sub
a vermelde adres te zijn, tenzij op de Website van Imagejo anders wordt aangegeven;
g. Privacyverklaring;
h. Algemene gebruiksvoorwaarden Imagejo B.V.
i. Disclaimer.

4.5

Imagejo wijst er nadrukkelijk op dat indien de Producten op de persoonlijke smaak van de
Afnemer zijn afgestemd en overeenkomstig de door Afnemer gekozen specificaties worden
gemaakt, het na betaling niet meer mogelijk is om van de Overeenkomst af te zien of de koop op de voet van onder meer art. 7:46 BW - te ontbinden, om de specificaties van de Producten
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aan te passen of om de Producten te ruilen.
Artikel 5: Totstandkoming Overeenkomst
5.1

Uitingen van Imagejo op de Website of anderszins met betrekking tot het ter beschikking
stellen van Diensten en/of Producten gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende
beschikbaarheid van de desbetreffende Producten en/of Diensten. De Overeenkomst komt tot
stand door de bevestiging van Imagejo van de bestelling van Afnemer. Bevestiging kan
elektronisch (bijvoorbeeld via de Website, per e-mail, social media of middels SMS dan wel
vergelijkbare technologieën) of schriftelijk (per fax of brief) plaatsvinden.

Artikel 6: Prijzen en betaling
6.1

Afnemer betaalt voor bestelde Producten of Diensten de in de Overeenkomst vermelde prijs.
Betaling vindt plaats op de in de Overeenkomst aangegeven wijze.

6.2

Indien Afnemer een Consument is zijn alle vermelde prijzen inclusief BTW en andere
overheidsheffingen, indien Afnemer een onderneming is zijn alle vermelden prijzen exclusief
BTW tenzij anders vermeldt. De op de Website en in reclame vermelde prijzen kunnen zonder
voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. De prijs die is vermeld in de aan de Afnemer
toegezonden bevestiging is bindend.

6.3

Betaling dient geheel vooraf plaats te vinden tenzij in de Overeenkomst anders
overeengekomen.

Artikel 7: Meerwerk
7.1

Indien Imagejo op verzoek of met voorafgaande instemming van Afnemer werkzaamheden of
andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst vallen,
zullen deze werkzaamheden of prestaties door Afnemer worden vergoed volgens de
gebruikelijke tarieven van Imagejo. Van meerwerk is eveneens sprake indien een
systeemanalyse, een ontwerp of specificaties worden uitgebreid of gewijzigd. Imagejo is nimmer
verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke
schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

7.2

Afnemer aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 7.1 het
overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de Overeenkomst, en de wederzijdse
verantwoordelijkheden van Afnemer en Imagejo, kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich
tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor Afnemer
nimmer grond voor ontbinding of beëindiging van de Overeenkomst.

7.3

Voor zover voor de Dienst een vaste prijs is afgesproken, zal Imagejo Afnemer desgevraagd
tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van extra werkzaamheden of
prestaties.

Artikel 8: Kwaliteit, levering en eigendomsvoorbehoud
8.1

Imagejo spant zich in om op de Website of via andere uitingen een waarheidsgetrouw beeld van
de Producten en Diensten te schetsen. Dit neemt niet weg dat er een discrepantie kan bestaan
tussen de verwachting die een Afnemer heeft op basis van door Imagejo gedane uitingen en de
daadwerkelijk geleverde Producten en Diensten. Er kan nimmer sprake zijn van non-conformiteit
of aansprakelijkheid aan de zijde van Imagejo ten aanzien van de Producten en Diensten als
Afnemer heeft verzaakt om - voor zover redelijkerwijs mogelijk - te onderzoeken of de
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Producten en Diensten daadwerkelijk overeenstemmen met hetgeen hij geleverd wenst te
krijgen.
8.2

Indien Afnemer - met inachtneming van artikel 8.1 - een Gebrek constateert, stelt hij Imagejo
hiervan zo snel mogelijk van op de hoogte. Indien er daadwerkelijk sprake is van een Gebrek
mag Imagejo naar eigen keuze, 1) het gebrek herstellen; of 2) vervangende Producten en
Diensten aanbieden; of 3) het voor de Producten en Diensten betaalde bedrag retourneren. In
geval van herstel biedt Afnemer alle door Imagejo gevraagde medewerking die redelijkerwijs
nodig is.

8.3

Vermelde prijzen voor producten zijn exclusief de kosten voor bezorging. Bestellingen kunnen
,in het geval dit door Imagejo wordt aangeboden, op verzoek van de afnemer onder rembours
verzonden.

8.4

Een overeengekomen levertijd is slechts een indicatieve termijn en kan – tenzij Imagejo en
Afnemer uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen – niet als fataal in de zin van
artikel 6:83 BW worden aangemerkt. Imagejo spant zich in om de overeengekomen levertijden
zoveel mogelijk in acht te nemen maar bij overschrijding heeft Afnemer geen recht op
(schade)vergoeding ter zake.

8.5

Alle door Imagejo geleverde materiële zaken blijven eigendom van Imagejo of diens
toeleveranciers totdat het verschuldigde onder de Overeenkomst volledig is betaald met
inbegrip van eventueel verschuldigde rente en incassokosten.

8.6

Eventuele overmacht aan de zijde van Imagejo ontslaat Imagejo in beginsel van haar
leveringsverplichting. Onder ‘overmacht’ wordt in dit verband mede – maar niet uitsluitend –
verstaan ziekte aan de zijde van Imagejo. Imagejo kan voorts in het voorkomende geval met de
betrokken Afnemer of Consument een (afwijkende) annuleringsregeling overeenkomen.

8.7

De Consument heeft gedurende 14 (veertien) dagen het recht de geleverde Producten te
gebruiken noodzakelijk ten behoeve van een goede beoordeling van deze Producten en de
koop zonder opgave van redenen te beëindigen (ontbinden). Dit moet voorafgaande aan
retourzending schriftelijk aan Imagejo meegedeeld worden. Na deze mededeling dient de
Consument de Producten zo spoedig mogelijk en deugdelijk verpakt retour te zenden aan
Imagejo. Alle gemaakte kosten voor het retourneren van de Producten zijn voor rekening van de
Consument.

8.8

De hiervoor in artikel 8.7 genoemde termijn (bedenktijd) gaat in op de dag na ontvangst van de
Producten door de Consument of een vooraf door de Consument aangewezen en aan Imagejo
bekend gemaakte vertegenwoordiger. Tijdens deze termijn (bedenktijd) zal de Consument
zorgvuldig omgaan met de Producten en de verpakking. De Consument zal de Producten
slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of
de Consument de Producten wenst te behouden.

8.9

Indien de Consument van zijn beëindigings- of herroepingsrecht gebruik maakt als bedoeld in
dit artikel 8, zal de Consument de Producten met alle geleverde toebehoren en – indien
redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Imagejo retourneren, conform
de door de Imagejo verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

8.10 Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal Imagejo dit bedrag zo spoedig mogelijk,
doch uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen na de terugzending, beëindiging of herroeping,
terugbetalen.
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8.11 Het beëindigings- of herroepingsrecht van de Consument als bedoeld in dit artikel 8 is slechts
uitgesloten met betrekking tot de volgende Producten: (a) Producten die door Imagejo tot
stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument (o.a. maatwerk), (b)
Producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn, en/of (c) Producten die door hun aard niet
kunnen worden teruggezonden.
8.12 Het beëindigings- of herroepingsrecht als bedoeld in dit artikel 8 geldt niet met betrekking tot
de levering van Diensten aan de Consument indien door of vanwege Imagejo met instemming
van de Consument reeds een aanvang is gemaakt met de (uitvoering van) een of meerdere van
deze Diensten en/of een of meerdere van deze Diensten reeds (volledig) door of vanwege
Imagejo zijn uitgevoerd binnen een termijn van 14 (veertien) dagen na levering. De Consument
doet hierbij met betrekking tot de levering van Diensten uitdrukkelijk afstand van het
genoemde beëindigings- of herroepingsrecht indien de Overeenkomst door of vanwege
Imagejo is nagekomen.
Artikel 9: Intellectuele Eigendomsrechten
9.1

De Intellectuele Eigendomsrechten op alle Producten en/of Diensten die Imagejo in het kader
van de Overeenkomst ter beschikking stelt, blijven berusten bij Imagejo of bij de derde van wie
Imagejo het recht heeft verkregen deze Producten of Diensten aan Afnemer ter beschikking te
(doen) stellen. Met betrekking tot programmatuur en andere daarvoor in aanmerking komende
Producten en Diensten verleent Imagejo hierbij, onder de opschortende voorwaarde van
betaling door Afnemer van alle in het kader van de Overeenkomst door hem verschuldigde
bedragen, aan Afnemer een gebruiksrecht dat niet exclusief en niet overdraagbaar is, tenzij
zulks in de Overeenkomst expliciet anders is bepaald.

9.2

Indien naar het oordeel van Imagejo aannemelijk is dat komt vast te staan dat door Imagejo
onder de Overeenkomst ter beschikking gestelde Producten of Diensten inbreuk maakt of
dreigt te maken op enig recht van een derde, is Imagejo gerechtigd, naar eigen keuze, 1) zorg te
dragen dat Afnemer gebruik kan blijven maken van de Producten en Diensten, of 2) levering van
de desbetreffende Producten en Diensten te (doen) staken tegen terugbetaling van eventueel
reeds betaalde bedragen, of 3) de levering van de desbetreffende Producten en Diensten te
(doen) staken, of 4) op zijn kosten de geleverde Producten door Afnemer te laten retourneren
tegen terugbetaling van de terzake door Afnemer betaalde bedragen, onder aftrek van een
redelijke vergoeding voor gebruik gedurende de desbetreffende periode, of 5) naar het
redelijke oordeel van Imagejo gelijkwaardige Producten en Diensten ter beschikking te stellen,
of 6) anderszins die maatregelen te (doen) treffen die zij in alle redelijkheid noodzakelijk acht
om (dreigende) inbeuk en/of schade te (doen) beperken of voorkomen. Iedere verdergaande
aansprakelijkheid, verplichting tot nakoming en verplichting tot schadevergoeding is hiermee
uitgesloten.

9.3

Afnemer staat ervoor in dat hij, indien en voor zover door hem in het kader van de
Overeenkomst aan Imagejo materialen of gegevens ter beschikking worden gesteld, daartoe
gerechtigd is en dat deze materialen en gegevens geen inbreuk maken op rechten van derden
en dat Imagejo onbeperkt en naar eigen inzicht gebruik kan maken van deze materialen of
gegevens.

9.4

Afnemer mag aanduidingen van de rechthebbende met betrekking tot Intellectuele
Eigendomsrechten niet verwijderen van enig Product. Hetzelfde geldt voor mededelingen dat
bepaalde informatie van vertrouwelijke aard is.

Artikel 10: Privacy en Algemene Gebruiksvoorwaarden
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10.1 Afnemer heeft kennis genomen van de Privacy- en Cookieverklaring van Imagejo en stemt in
met de daarin beschreven verwerkingen van zijn persoonsgegevens als ook met de overige
inhoud.
10.2 Afnemer heeft kennis genomen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden Imagejo B.V en stemt in
met zowel de toepasselijkheid als de inhoud van de daarin beschreven gebruiksvoorwaarden.
Artikel 11: Aansprakelijkheid
11.1 Imagejo is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade van Afnemer of derden,
waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde omzet en winst,
geleden verlies, verlies van gegevens, reputatieschade, materiele schade, immateriële schade,
verband houdend met of voortvloeiend uit de (uitvoering van de) Overeenkomst, het gebruik of
toepassen van de Producten of Diensten, het gebruik van de (content op de) Website en/of
toepassing van advies van Imagejo of door Imagejo ingeschakelde derden.
11.2 Afnemer, niet zijnde een Consument, vrijwaart Imagejo voor alle aanspraken van derden, uit
welke hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, van welke aard ook, kosten of rente,
verband houdende met of voortvloeiend uit de (uitvoering van de) Overeenkomst of het gebruik
of toepassen van de Producten en/of Diensten, het gebruik van de (content op de) Website
en/of toepassing van advies.
11.3 De artikelen 11.1 en 11.2 zijn niet van toepassing indien en voor zover de desbetreffende
schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Imagejo of haar
leidinggevenden, in welk geval de aansprakelijkheid van Imagejo per gebeurtenis (waarbij een
samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) te allen tijde beperkt is tot het
door Afnemer uit hoofde van de Overeenkomst aan Imagejo in dat verband betaalde bedrag
Artikel 12: Geheimhouding
12.1 Indien en voor zover bij de uitvoering van de Overeenkomst vertrouwelijke informatie van
Imagejo ter kennis komt van de Afnemer zal de Afnemer deze informatie alleen gebruiken voor
het uitvoeren van de Overeenkomst en toegang tot de informatie beperken tot personen die
daarvan voor dat doel kennis moeten nemen. Afnemer staat ervoor in dat deze personen door
een arbeidsovereenkomst en/of een geheimhoudingsovereenkomst verplicht zullen zijn tot
geheimhouding van deze vertrouwelijke informatie.
12.2 Onder vertrouwelijke informatie valt niet informatie die reeds openbaar was op het moment dat
deze ter kennis kwam van de ontvangende partij, die naderhand openbaar is geworden buiten
toedoen van de ontvangende partij, of die de ontvangende partij ook van een derde heeft
gekregen zonder dat daarbij een geheimhoudingsplicht is opgelegd en deze derde evenmin tot
geheimhouding verplicht was.
Artikel 13: Ontbinding
13.1 Onverminderd haar wettelijke ontbindingsmogelijkheden en haar overige rechten heeft
Imagejo, in geval van (aanvraag) van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement,
stillegging of liquidatie van het bedrijf van Afnemer, het recht de Overeenkomst geheel of
gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
13.2 In geval van ontbinding overeenkomstig het bepaalde in artikel 13.1 zijn alle vorderingen van
Imagejo – indien en voor zover dat rechtens nog niet het geval zou zijn - op de Afnemer
onmiddellijk en geheel opeisbaar. De Afnemer is verplicht de nodige maatregelen te nemen
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teneinde Imagejo in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren.
13.3 In geval van een beëindiging overeenkomstig artikel 13.1 zullen verplichtingen en rechten die
bedoeld zijn om de Overeenkomst te overleven in stand blijven, waaronder in ieder geval
begrepen verplichtingen betreffende de volgende onderwerpen:
-

openstaande betalingen;
geheimhouding;
Intellectuele Eigendomsrechten;
aansprakelijkheid.

Deze verplichtingen zullen blijven bestaan zolang Imagejo op het voortbestaan daarvan in
redelijkheid aanspraak kan maken.
Artikel 14: Wijzigingen en aanvullingen
14.1 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst en/of de Algemene
Voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en/of elektronisch worden
overeengekomen en kunnen slechts daarmee worden bewezen.
Artikel 15: Varia, toepasselijk recht en bevoegde rechter
15.1 Op deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing, ook indien aan de verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering
wordt gegeven of indien de bij de verbintenis betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De
toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. De Rechtbank Amsterdam is bij
uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
Niettemin heeft Imagejo het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde
rechter.
15.2 Geschillen tussen Imagejo B.V. een Consument, waaronder klachten als bedoeld in artikel 8.2
van deze Algemene Voorwaarden, kunnen alternatief worden voorgelegd aan de Stichting
Geschillencommissies Consumentenzaken (SGC), als onderdeel van het zogeheten Online
Dispute Resolution (ODR) platform (https://www.eccnederland.nl/nl/online-dispute-resolutionodr). Dergelijke klachten dienen daarbij (mede) aan Imagejo B.V. gericht te worden.
15.3 De bepalingen in de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst bepalen gezamenlijk de
rechtsverhouding tussen partijen en komen in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken of
uitlatingen van Imagejo ter zake van het onderwerp van de Overeenkomst en leveren daarvoor
uitsluitend bewijs.
15.4 Imagejo mag bij de uitvoering van de Overeenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen.
15.5 Imagejo mag rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst overdragen aan derden en zal
Afnemer daarvan op de hoogte stellen. Indien de overdracht van verplichtingen aan een derde
voor Afnemer redelijkerwijs niet aanvaardbaar is, heeft deze het recht de Overeenkomst binnen
5 (vijf) dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling op te zeggen. Afnemer zal in
geen geval een recht op schadevergoeding hebben, van welke aard ook.
15.6 Mocht enige, naar het redelijk oordeel van Imagejo wezenlijke, bepaling in de Algemene
Voorwaarden of de Overeenkomst nietig of anderszins onafdwingbaar zijn, dan heeft Imagejo
het recht de overige inhoud van de Overeenkomst te vernietigen, behoudens voor zover zulks in
de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar
zou zijn. De nietigheid van enige bepaling van deze algemene leveringsvoorwaarden tast de
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geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet aan.
15.7 Bij eventuele strijd tussen deze Algemene Voorwaarden voor de levering van producten en
diensten door Imagejo B.V., de door Imagejo B.V. gehanteerde Algemene Gebruiksvoorwaarden
Imagejo B.V., Privacyverklaring en/of Disclaimer, prevaleert de inhoud van deze Algemene
Voorwaarden voor de levering van producten en diensten door Imagejo B.V., dan de Algemene
Gebruiksvoorwaarden Imagejo B.V en vervolgens de Privacyverklaring en daarna de
Disclaimer(s).

Deze Algemene Voorwaarden voor de Levering van producten en diensten zijn laatst gewijzigd en
gepubliceerd op 18 september 2017.
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