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Algemene voorwaarden 
& leveringsvoorwaarden

Artikel 1. Algemeen
1.1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van iedere, tussen P.E Shop, waarvan 
I-Mist een handelsnaam is, en de opdrachtgever, gesloten koopovereenkomst of andere 
overeenkomst waarvan levering van goederen een element vormt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk 
anders is overeengekomen. De voorwaarden zijn tevens van toepassing op de aan dergelijke 
overeenkomsten voorafgaande en daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen en aanvullende - en 
vervolgopdrachten, alsmede voor de online verkoop, tenzij in de specifieke bepalingen van de online 
verkoop wordt afgeweken van het algemene deel, alsdan gelden de specifieke bepalingen.

1.2. Toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden wordt hierbij 
uitgesloten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bestaat er in dat laatste geval strijdigheid 
tussen onderhavige voorwaarden en de door opdrachtgever gehanteerde voorwaarden dan 
prevaleren de onderhavige voorwaarden van I-Mist.

1.3. I-Mist aanvaardt orders van partijen die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, 
alsmede aan consumenten. I-Mist levert uitsluitend Producten en materialen. Zowel consumenten als 
bedrijven kunnen ook online bestellingen plaatsen op de website van I-Mist. De voorwaarden die hier 
gelden zijn toegevoegd als deel B Online Verkoop in aanvulling op deel A Algemeen Deel.

Artikel 2. Aanbiedingen/orders
2.1. Alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij anders is overeengekomen.

2.2. Orders zijn voor I-Mist eerst bindend, wanneer zij door I-Mist schriftelijk zijn bevestigd.

Deel A. Algemeen deel
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Artikel 3. Samples
3.1. Indien opdrachtgever uitdrukkelijk vraagt om toezending van monsters dienen deze inclusief 
eventuele verzendkosten altijd betaald te worden.

3.2. Samples dienen ook te worden betaald in geval waarbij het sample en/of voorbeeld eventueel 
betrekking heeft op een vervolgopdracht, ongeacht of laatstgenoemde wel of geen doorgang vindt.

3.3. Het voorgaande geldt, tenzij in een overeenkomst anders is overeengekomen.

Artikel 4. Prijzen
4.1. Alle prijzen en tarieven van I-Mist zijn uitgedrukt in euro’s en exclusief BTW en andere heffingen 
van overheidswege, alsmede eventueel in het kader van de overeenkomst te maken kosten.

4.2. Facturering geschiedt tegen de prijzen vermeld in de overeenkomst.

4.3. Indien de prijzen van bepaalde producten en/of bewerkingen niet in de overeenkomst zijn 
vermeld, geschieden leveringen en nabewerkingen op basis van nacalculatie.

4.4. Indien na het sluiten van de overeenkomst een stijging in de kostprijsbepalende factoren 
ontstaat en de nakoming van de overeenkomst ten tijde van de stijging nog niet is voltooid, kan 
I-Mist deze kosten doorberekenen aan de opdrachtgever.

4.5. De prijsstijging zoals bedoeld in lid 4 dient tegelijk te worden voldaan aan de betaling van de 
hoofdsom of de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.

4.6. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 5. Prijsverhogingen
I-Mist is gerechtigd de overeenkomen prijs van nog te leveren goederen te verhogen, indien na 
offerte of na het tot stand komen van de overeenkomst de kosten van grondstoffen, hulpmaterialen 
en valutakoers, uitgedrukt in de valuta van de overeengekomen prijs, een verhoging ondergaan.
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Artikel 6. Levering/leveringstermijnen
6.1. De levering van de goederen geschiedt franco huis tenzij sprake is van een order van geringe 
omvang of schriftelijk anders is overeengekomen. Levering franco huis betekent nimmer meer dan 
dat de vracht voor rekening van I-Mist is tot aan de losplaats van de opdrachtgever.

6.2. Het afleveradres moet redelijk bereikbaar zijn voor die transportmiddelen, die voor leveranties 
algemeen gebruikelijk zijn. Opdrachtgever moet op het afleveradres voor voldoende laad- 
en losfaciliteiten zorgdragen. Voor het lossen van de goederen en het laden van eventuele 
retourvrachten zal de opdrachtgever voldoende personeel en (mechanische) hulpmiddelen om niet 
ter beschikking stellen. Opdrachtgever zal al het mogelijk doen om te bereiken dat de wachttijd 
tussen het tijdstip van melding van aankomst op het afleveradres en het tijdstip waarop met het 
aflossen der af te leveren goederen kan worden aangevangen tot een minimum wordt beperkt.

6.3. De enkele overschrijdingen van de overeengekomen leveringstermijn zal geen verzuim van I-Mist 
opleveren. Opdrachtgever zal echter in dat geval gerechtigd zijn te verlangen, dat aflevering alsnog 
binnen een redelijke termijn zal plaatsvinden.

6.4. I-Mist heeft ten allen tijde het recht om de goederen onder rembours af te leveren of om 
vooruitbetaling of zekerheidsstelling in de door hem gewenste vorm te ontvangen.

6.5. Retourzendingen zijn alleen toegestaan, indien de I-Mist daartoe uitdrukkelijk schriftelijk 
toestemming heeft verleend. Kosten van retourzendingen zijn voor rekening van de koper.

6.6. I-Mist is gerechtigd bestellingen in gedeelten te leveren en te factureren, tenzij schriftelijk anders 
is overeengekomen.

6.7. Opdrachtgever dient I-Mist volledig en juist in te lichten omtrent (de omvang van) de uit te 
voeren werkzaamheden. Indien blijkt dat inlichtingen niet volledig, dan wel onjuist, waren en als 
gevolg daarvan door I-Mist extra kosten dienen te worden gemaakt, zullen deze kosten door I-Mist 
aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 7. Risico
7.1. Het risico van de producten gaat over op de opdrachtgever vanaf het moment dat I-Mist deze 
ter beschikking stelt aan de opdrachtgever.

7.2. De opdrachtgever is verplicht de producten af te nemen op het moment dat deze hem ter 
beschikking wordt gesteld, conform het gestelde in artikel 6.2.

7.3. Het risico ten aanzien van beschadiging en verloren gaan van de geleverde goederen en van 
eventueel daaruit voortvloeiende schade gaat direct na aflevering over op de opdrachtgever.
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Artikel 8. Betalingen
8.1. De aan de opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen dienen door I-Mist te zijn ontvangen 
binnen 14 dagen na factuurdatum op een door I-Mist aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen 
de hoogte van het factuurbedrag schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op. 
Betalingstermijn voor online aankopen wordt behandeld in Deel B Online Verkoop.

8.2. Alle betalingen van opdrachtgever dienen zonder inhouding of verrekening te worden gedaan. 
De opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting van zijn betalingsverplichtingen of tot 
compensatie.

8.3. Als de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft betaald, raakt hij 
direct in verzuim, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Vanaf dat moment is de opdrachtgever ook 
rente aan I-Mist verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente 
als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle 
maand.

8.4. Ingeval van liquidatie, (aanvrage van) faillissement, (aanvrage van) surséance van betaling, 
beslaglegging op zaken of vorderingen van de opdrachtgever of in het geval een andere 
omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, 
zijn de vorderingen van I-Mist op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

8.5. I-Mist is gerechtigd te allen tijde zekerheid voor de betaling een naar diens oordeel van 
opdrachtgever te verlangen ongeacht de overeengekomen betalingscondities. Opdrachtgever raakt 
direct in verzuim als hij hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet. I-Mist heeft in dat geval het 
recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen.

8.6. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn 
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor 
rekening van de opdrachtgever. Onder buitengerechtelijke kosten is mede begrepen de niet voor 
verrekening in aanmerking komende BTW.

8.6. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn 
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor 
rekening van de opdrachtgever. Onder buitengerechtelijke kosten is mede begrepen de niet voor 
verrekening in aanmerking komende BTW.

8.7. Indien I-Mist hogere of andere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs nodig waren, komen 
ook deze voor vergoeding in aanmerking.
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Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud
9.1. I-Mist behoudt zich eigendom voor van de aan opdrachtgever krachtens de overeenkomst (af)
geleverde zaken, totdat de overeengekomen prijs met betrekking tot deze zaken en de daarbij ten 
behoeve van opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden geheel is voldaan, alsmede 
totdat de vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst door 
opdrachtgever zijn voldaan.

9.2. Opdrachtgever verbindt zich met betrekking tot de in lid 1 genoemde zaken geen 
beschikkingsdaden te verrichten zoals inpandgeving of anderszins deze zaken te bewaren of aan 
derden af te staan, behoudens voor zover opdrachtgever op dat moment aan zijn verplichtingen 
jegens I-Mist heeft voldaan.

9.3. Indien opdrachtgever handelt in strijd met hierboven in lid 2 genoemde verplichtingen, heeft 
I-Mist het recht alle door haar (af) geleverde zaken te verwijderen en terug te nemen. Opdrachtgever 
is verplicht I-Mist daartoe alle medewerking te verlenen, met name door haar en/of door haar 
aangewezen personen toegang tot het bedrijf of andere door hem gebruikte ruimte te verlenen.

9.4. Alle door I-Mist geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, schetsen, 
tekeningen, films, software (elektronische) bestanden enzovoort blijven eigendom van I-Mist totdat 
opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met I-Mist gesloten overeenkomsten is 
nagekomen.

9.5. Bij beslag, faillissement of (voorlopig) surséance van betaling dan wel wanneer derden rechten 
op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten willen vestigen of doen vestigen, zal de 
opdrachtgever onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de curator, de bewindvoerder dan wel 
de betreffende derde wijzen op de (eigendoms)rechten van I-MIST en I-MIST hiervan terstond op de 
hoogte stellen.

9.6. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten ten 
gunste van I-MIST te verzekeren en verzekerd te houden tegen alle gebruikelijke risico’s, zoals 
(water) schade, brand, ontploffings- en diefstal. De polis van deze verzekering zal de opdrachtgever 
op eerste verzoek aan I-MIST ter inzage te geven.
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Artikel 10. Onderzoek en reclamaties
10.1. De opdrachtgever is verplicht de producten op het moment van (af)levering nauwkeurig te 
(doen) onderzoeken. Daarbij dient de opdrachtgever te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van 
het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen.

10.2. Opdrachtgever kan geen beroep meer doen op een gebrek in de prestatie, als hij niet binnen 
veertien dagen nadat hij het gebrek heeft geconstateerd of redelijkerwijs had kunnen constateren 
schriftelijk gereclameerd heeft bij I-Mist.

10.3. Indien ingevolge het vorige lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de opdrachtgever verplicht 
tot afname en betaling van de gekochte producten. De opdrachtgever is niet bevoegd tot 
verrekening. Wenst de opdrachtgever gebrekkige producten te retourneren, dan geschiedt zulks 
met voorafgaande toestemming van I-Mist op de wijze zoals door I-Mist aangegeven. De producten 
blijven alsdan voor risico van de opdrachtgever.

10.4. De opdrachtgever is verplicht maatregelen te nemen teneinde zijn schade zo veel mogelijk te 
beperken.

10.5. De opdrachtgever zal alle door I-Mist voor onderzoek van de reclamatie gewenste 
medewerking verlenen. De opdrachtgever heeft geen recht tot reclameren ten aanzien van 
producten waarvan geen controle van de reclamatie door I-Mist kan plaatshebben.

Artikel 11. Garantie
11.1. Aanspraak op garantie bestaat slechts indien opdrachtgever aan al diens verplichtingen jegens 
I-Mist (zowel financieel als anderszins) tijdig en volledig heeft voldaan.

11.2. Als een product binnen de garantietermijn niet behoorlijk meer functioneert, heeft I-Mist de 
keuze hetzij de niet deugdelijk gebleken producten kosteloos nieuw te leveren tegen retournering 
van de ondeugdelijk gebleken producten, hetzij de producten terug te nemen tegen creditering van 
de voor de ondeugdelijk gebleken producten aan de opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen. 
Door voldoening aan één van deze prestaties zal I-Mist ter zake van zijn garantieverplichtingen 
volledig zijn gekweten en zal I-Mist tot geen enkel verdere (schade) vergoeding zijn gehouden.

11.3. Indien opdrachtgever een beroep kan doen op een door de leverancier van het geleverde 
product verstrekte garantie, zal die garantie tussen partijen gelden, met dien verstande dat de 
door I-Mist gegeven garantie nimmer een grotere omvang dan deze garanties kunnen hebben. De 
garantiebepaling geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de opdrachtgever 
toekent.

11.4. Op vervanging zijn de onderhavige algemene voorwaarden gelijkelijk van toepassing.
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Artikel 12. Aansprakelijkheid
12.1. De aansprakelijkheid van I-Mist is beperkt tot de door de opdrachtgever geleden schade 
die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan I-Mist toe te rekenen tekortkoming. Deze 
schade komt slechts voor vergoeding in aanmerking indien I-Mist hiertegen is verzekerd, dan wel 
redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn, tot maximaal het bedrag dat in het voorkomend geval 
door de verzekeraar van I-Mist wordt uitgekeerd.

12.2. Indien het voor I-Mist niet of niet tegen redelijke condities mogelijk is om een verzekering 
af te sluiten ten tijde van het aangaan van de overeenkomst, zal de vergoeding van de schade 
zijn beperkt tot het bedrag dat door I-Mist voor de onderhavige overeenkomst (exclusief BTW) in 
rekening is gebracht.

12.3. I-Mist is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade van de opdrachtgever of derden, 
waaronder mede begrepen bedrijfsschade, milieuschade, gevolgschade, vertragingsschade, 
winstderving, teleurgestelde verwachtingen, (andere) immateriële schade en schade aan schending 
van rechten van derden waaronder mede begrepen rechten van industriële en intellectuele 
eigendom. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren.

12.4. De opdrachtgever zal I-Mist vrijwaren voor alle aanspraken van derden verbandhoudende met 
(het gebruik van) de producten.

12.5. Opdrachtgever vrijwaart I-Mist voor alle aanspraken van derden wegens 
productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een 
derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door I-Mist geleverde producten en/of materialen.

12.6. I-Mist is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van onjuist en/of ondeskundig gebruik der 
geleverde goederen. De gebruiker dient zelf te verifiëren of, en is er zelf verantwoordelijk voor 
dat, de producten geschikt zijn voor de hem/haar voor ogen staande toepassing. I-Mist is nimmer 
aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door (al dan niet telefonisch) gegeven 
adviezen, raadgevingen, berekeningen of andere opgaven ter zake van zaken.

Artikel 13. Overmacht
13.1. Mocht I-Mist als gevolg van een door hem niet toe te rekenen oorzaak (overmacht) niet in staat 
zijn om aan zijn leveringsverplichtingen te voldoen, dan zal de I-Mist gerechtigd zijn om, zonder in 
gebreke te zijn, de aflevering van de goederen uit te stellen tot het tijdstip waarop de overmacht 
toestand zal zijn beëindigen.

13.2. Mocht de overmacht langer dan een maand duren, dan zal zowel de I-Mist als de 
opdrachtgever gerechtigd zijn, door kennisgeving aan de andere partij, de overeenkomst eenzijdig 
voor het nog niet uitgevoerde gedeelte ervan zonder rechtelijke tussenkomst te beëindigen.
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13.3. Onder overmacht wordt ten deze in ieder geval verstaan: oorlog, revolutie, onlusten, brand, 
weersomstandigheden, watersnood, transportbelemmeringen, ziekte, overheidsmaatregelen 
met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen, misoogst, storing in de aanvoer of voorziening van 
grondstoffen, energie of bedrijfsbenodigdheden, met inbegrip van wanprestatie van leveranciers 
van wie I-Mist een en ander betrekt, staking, gebreken aan of beschadiging van machines, alsmede 
iedere andere storing in het bedrijf van I-Mist.

13.4. Voorts geldt als overmacht iedere omstandigheid buiten de macht van I-Mist onverschillig of 
deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst was te voorzien die de nakoming van de 
overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert of aanzienlijk moeilijker of kostbaarder maakt.

13.5. Het hiervoor bepaalde geldt ook indien er sprake is van omstandigheden, welke te wijten zijn 
aan het personeel van I-Mist.

Artikel 14 Ontbinding en beëindiging
14.1. I-Mist is gerechtigd om, zonder dat ter zake enige vergoeding aan de opdrachtgever is 
verschuldigd, de overeenkomst en alle andere lopende overeenkomsten tussen partijen zonder 
rechtelijke tussenkomst eenzijdig, geheel of gedeeltelijk te beëindigen en de geleverde goederen 
terug te nemen, indien:

A. De opdrachtgever achterstallig is met betaling van de koopprijs of enig ander bedrag dat hij aan 
I-Mist is verschuldigd.

B. Hij in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt.

14.2. In geval van beëindiging van de overeenkomst op de gronden vermeld in het vorige lid, wordt 
elke vordering, die I-Mist op de opdrachtgever mocht hebben, terstond in zijn geheel opeisbaar.

14.3. In geval van faillissement dan wel surseance van betaling van de opdrachtgever is I-Mist 
gerechtigd om, zonder dat ter zake enige vergoeding aan de opdrachtgever is verschuldigd, 
de overeenkomst en alle andere lopende overeenkomsten tussen partijen zonder rechtelijke 
tussenkomst eenzijdig voor het niet uitgevoerde gedeelte te beëindiging.

14.4. Het bepaalde in dit artikel laat onverlet het recht van de beëindigde partij op volledige 
vergoeding van de door hem geleden schade.

14.5. Als opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een 
tekortkoming van I-Mist en deze hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds 
goedvinden beëindigd. I-Mist heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals 
geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.
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Artikel 15 Toepasselijk Recht, bevoegde rechter en uitleg bepalingen
15.1. Op deze voorwaarden en op alle door I-Mist gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van 
toepassing. Alle geschillen die tussen I-Mist en de opdrachtgever mochten ontstaan, zullen worden 
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Overijssel, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. 
Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale 
regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

15.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben 
ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

15.3. Bij uitleg van de inhoud en strekking van de onderhavige voorwaarden is de Nederlandse tekst 
daarvan steeds doorslaggevend.
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Artikel 1. Het aanbod en informatie op de website
1.1. De inhoud van Deel B is aanvullend op Deel A Algemeen Deel en omgekeerd, doch specifiek 
bedoeld voor de online verkoop aan consumenten.

1.2. Elk aanbod van I-Mist is vrijblijvend. I-Mist behoudt zich het recht voor het aanbod aan te passen 
of te wijzigen.

1.3. I-Mist spant zich in om de aangeboden Producten volledig en nauwkeurig te beschrijven in haar 
aanbod en op de Website. De informatie op de Website zoals - onder meer maar niet uitsluitend - 
prijzen, afbeeldingen, adviezen, (technische) tekeningen,(product)films, en maten en gewichten van 
Producten wordt slechts ter indicatie verstrekt. Koper kan hieraan geen rechten ontlenen.

1.4. Alle Producten worden geleverd zonder toebehoren, hoe dan ook genaamd, tenzij anders is 
vermeld.

1.5. I-Mist is niet gebonden aan druk – en zetfouten, kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in 
een aanbod of in de informatie op de Website.

1.6. I-Mist kan niet garanderen dat de op de Website weergegeven kleuren exact overeenkomen met 
de daadwerkelijke kleur van het Prroduct. Tevens is het product slechts in een kleur verkrijgbaar.

Deel B: Online verkoop

Artikel 2. De Overeenkomst
2.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper het aanbod van I-Mist op de 
Website aanvaardt en voldoet aan de gestelde (betalings-)voorwaarden.

2.2. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende 
beschikbaarheid van Producten en onderdelen.
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Artikel 4. Levering en overgang risico
4.1. Als plaats van levering geldt het adres dat de Koper aan I-Mist kenbaar heeft gemaakt.

4.2. De zaken zijn voor risico van de Koper vanaf het moment van levering of vanaf het moment dat 
de zaken ter aflevering zijn aangeboden doch zonder rechtsgeldige reden door de Koper niet zijn 
afgenomen. In het laatste geval kan de I-Mist aanspraak maken op een redelijke vergoeding voor de 
kosten van opslag.

Artikel 3. Levertijd
3.1. De levertijd geldt als bij benadering aangegeven.

3.2. De levertijd vangt aan wanneer de Overeenkomst tot stand is gekomen en de overeengekomen 
betaling is verricht.

3.3. I-Mist spant zich in de leveringstijden na te komen. I-Mist is echter niet aansprakelijk 
voor de voor Koper uit enige overschrijding van de leveringstijden voortvloeiende schadelijke 
gevolgen, tenzij een dergelijke aansprakelijkheid door I-Mist is aanvaard of I-Mist niet aan haar 
inspanningsverplichting heeft voldaan, te bewijzen door Koper.

3.4. Overschrijding van de levertijd geeft Koper geen recht de Overeenkomst te ontbinden of 
schadevergoeding te vorderen.

Artikel 5. Retournames en herroepingsrecht
5.1. I-Mist neemt geen Producten retour, tenzij een Consument beroep kan doen op zijn 
herroepingsrecht. Een consument kan binnen 14 dagen gebruik maken van dit recht door het zonder 
geldige reden retourneren van een product. Dit herroepingsrecht voor een Consument is uitgesloten, 
indien er sprake is van een door de consument aangebrachte beschadiging.

5.2. Hetgeen in dit artikel is bepaald laat onverlet eventuele aanspraken op grond van afgegeven 
(fabrieks-)garanties of nonconformiteit.

5.3. Kosten van retourzendingen zijn voor rekening van de koper.
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Artikel 6. Betaling en prijs
6.1. Tenzij anders is overeengekomen dient Koper het volledige aankoopbedrag vooraf te voldoen op 
de bankrekening van I-Mist Enschede B.V.

6.2. Alle prijzen op de Website zijn exclusief omzetbelasting, eventuele verwijderingsbijdrage en 
verzendkosten, tenzij op de Website anders is aangegeven.

6.3. Als peildatum voor het niveau van loonkosten, materiaalprijzen en belastingen e.d. wordt 
aangemerkt de datum van het aanbod.

6.4. I-Mist is niet gebonden aan druk – en zetfouten of kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in 
prijzen. I-Mist is in een dergelijk geval ook niet verplicht het Product voor de onjuiste prijs te leveren.

6.5. De Koper is verplicht I-Mist onverwijld te wijzen op onjuistheden in verstrekte of vermelde 
betaalgegevens.

6.6. Wijzigingen van of aanvullingen op een reeds tot stand gekomen Overeenkomst zullen 
een wijziging van de overeengekomen prijs met zich brengen, tenzij partijen schriftelijk anders 
overeenkomen.

6.7. Wanneer er prijswijzigingen plaatsvinden in het aanbod, dan is de prijs van het reeds 
samengestelde product geldig tot 21 dagen na prijswijziging.

6.8. Indien er door een consument gebruik wordt gemaakt van het herroepingsrecht en dit wordt 
door I-Mist akkoord bevonden, zal de aankoopprijs binnen 14 dagen terug worden 
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Artikel 7. Conformiteit en garantie
7.1. I-Mist staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst en de kwaliteit van de 
Producten voldoet aan de (wettelijke) voorschriften en kwaliteitseisen zoals die op de datum van het 
aanbod voor de betrokken Producten en/of materialen gelden.

7.2. I-Mist is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van Producten voor individuele 
toepassing door Koper of eventuele adviezen op de Website of het aanbod van I-Mist ten aanzien 
van de toepassing of het gebruik van Producten.

7.3. Op Producten wordt de (fabrieks-)garantie gegeven zoals die is vermeld op de Website van 
I-Mist of in het aanbod van I-Mist .

7.4. Een aanspraak uit hoofde van de afgegeven garantie of uit hoofde van non-conformiteit vervalt 
indien Koper niet binnen redelijke termijn na de ontdekking van de tekortkoming c.q. het gebrek 
daarvan mededeling heeft gedaan aan I-Mist . Deze redelijke termijn bedraagt voor een Consument 
twee weken en voor een Zakelijke Koper één week. Iedere aanspraak vervalt in elk geval twee jaar 
na levering van het Product.

7.5. Koper dient de Producten bij ontvangst te controleren op zichtbare gebreken en tekortkomingen.

7.6. Beantwoordt het geleverde niet aan de overeenkomst, dan is I-Mist ter zijner keuze slechts 
gehouden de desbetreffende Producten te vervangen of te herstellen. Indien vervanging of herstel 
naar het oordeel van I-Mist niet van hem gevergd kan worden, dan wel onmogelijk is, zal I-Mist de 
koopprijs verminderen naar evenredigheid van het gebrek in het geleverde.

7.7. De mogelijkheid om te reclameren vervalt indien de Producten zijn verwerkt, omgepakt, of indien 
op enige andere wijze de oorspronkelijke staat van de zaken is gewijzigd.

7.8. Een beroep op de garantie c.q. non-conformiteit is uitgesloten voor gebreken zoals, of gebreken 
die het gevolg zijn van:

a) Gebreken die bij (af)levering konden worden ontdekt;
b) Verwering en/of normale slijtage;
c) Abnormaal gebruik, onoordeelkundig gebruik of onvoldoende (tijdig) onderhoud;
d) Installatie, montage, wijziging, reparatie of toevoegingen door of namens Koper;
e) Onvoorziene, tijdelijke of blijvende, schadelijke invloed(en)van het milieu;
f) Beschadigingen en/of gebreken die welke tijdens of na levering zijn ontstaan door invloeden 
van buitenaf;
g) te hoog aangelegde bestrating en/of begroeiing;
h) brand, inbraak, molest of atoomrampen.

7.9. Door het opnieuw leveren, vervangen of herstellen van een Product, wordt de garantietermijn 
niet verlengd of vernieuwd. Ook indien Koper tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en 
afname van gedane bestellingen bestaan.
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Artikel 8. Aansprakelijkheid
8.1. In geval van aansprakelijkheid van I-Mist is I-Mist nimmer gehouden een hoger bedrag aan 
schade te vergoeden dan het factuurbedrag van de betreffende levering.

8.2. I-Mist is niet aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade, schade van Koper als gevolg van 
de overschrijding van de levertijd of schade van derden aan wie Producten zijn overgegaan dan wel 
derden waarmee Koper heeft gecontracteerd.

8.3. Koper vrijwaart I-Mist van alle aanspraken van derden ter zake van door I-Mist geleverde 
Producten waardoor die derden schade mochten hebben geleden, ongeacht welke oorzaak of op 
welk tijdstip die schade is ontstaan.


