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(18 artikelen verdeeld over 6 pagina’s)

1. Algemeen
a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen
van diensten en/of goederen van Dynamic Beeld, Licht & Geluid, verder te noemen Dynamic.
b. Een overeenkomst in deze voorwaarden kan betrekking hebben op één of meerdere van de uiteenlopende
activiteiten van Dynamic als verkoop en verhuur van apparatuur en diverse aanverwante zaken, verder te
noemen goederen, installatie hiervan, verhuur van transportmiddelen en personeel, het verzorgen van
complete producties/shows op locatie, al dan niet met of zonder artiesten en/of derden.
c. Onder de ‘wederpartij’, dan wel ‘huurder’, dan wel ‘koper’ wordt in deze voorwaarden verstaan iedere
rechtspersoon die met Dynamic een overeenkomst heeft afgesloten, dan wel wenst af te sluiten en diens
vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en/of erfgenamen.
d. Door het plaatsen van een order en/of het in ontvangst nemen van geleverde c.q. gehuurde goederen wordt
de wederpartij geacht stilzwijgend met deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan.
e. Dynamic is eerst gebonden, nadat zij de mondelinge of schriftelijke opdracht van de wederpartij heeft
aanvaard.
f. Op alle overeenkomsten, waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn,
is het Nederlands recht van toepassing;
g. toepassing van eventueel door de wederpartij gehanteerde voorwaarden is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten;
h. tenzij anders schriftelijk aangetoond geldt de door Dynamic gehouden administratie als beslissend

2. Aanbiedingen
a. Alle door Dynamic gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
b. Alle eventueel bij een aanbieding verstrekte gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk samengesteld en zijn
slechts bindend wanneer zulks uitdrukkelijk en schriftelijk is bevestigd.
c. Dynamic behoudt zich het recht voor om in verstrekte gegevens en/of afbeeldingen constructie-, en/of
materiaalwijzigingen door te voeren.
d. Dynamic behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen aanvragen en/of bestellingen te
weigeren.

3. Overeenkomst
a. Een overeenkomst voor verkoop/verhuur komt eerst dan tot stand wanneer een opdracht uitdrukkelijk
schriftelijk of anderszins is aanvaard door Dynamic.
b. Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikten (personeel/uitzendkrachten/stagiaires) van Dynamic,
binden deze laatste niet, voor zover ze door Dynamic niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt
personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en de medewerkers die geen
procuratiebevoegdheid hebben. De ondergeschikten van Dynamic hebben dan ook niet de bevoegdheid
Dynamic te binden aan contractpartijen en/of derden, indien Dynamic zelf niet voor schriftelijke bevestiging
zorgdraagt.
c. Eventueel aansluitend door Dynamic gemaakte aanvullende en/of gewijzigde (mondelinge) afspraken en/of
toezeggingen zijn slechts bindend indien uitdrukkelijk schriftelijk wordt bevestigd.
d. Aan gegevens betreffende de aangeboden zaken zoals eigenschappen, technische specificaties, maten,
kleuren etc., alsmede aan gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Dynamic bij de
aanbieding verstrekt, zijn voor derden geen aanspraken te ontlenen. Dynamic heeft deze gegevens
uitsluitend te goeder trouw verstrekt. Enkel indien het aan grove schuld of opzet van Dynamic is toe te
schrijven dat er onjuiste informatie wordt verstrekt, is Dynamic eventueel aansprakelijk.
e. Dynamic behoudt zich het recht voor om, bij het aangaan van de overeenkomst en (verder) te presteren,
van de wederpartij de zekerheid te verlangen dat aan alle betalings- en andere verplichtingen zal worden
voldaan.
f. Dynamic behoudt zich het recht voor om, naar haar oordeel, doch zonodig in overleg met de wederpartij,
voor de uitvoering van een overeenkomst derden in te schakelen waarvan de kosten aan de wederpartij
zullen worden doorberekend conform de verstrekte aanbieding.
g. Indien de wederpartij om wat voor redenen dan ook opdracht geeft voor minder werk tijdens de uitvoering
van een overeenkomst, geeft dit geen enkel recht op enige vorm van korting of mindering in prijs, tenzij dit
uitdrukkelijk en schriftelijk door Dynamic is bevestigd.
h. Een mondelinge en/of schriftelijke opdracht voor meerwerk tijdens uitvoering van een overeenkomst, is
alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk wordt bevestigd door Dynamic. Alle daaruit voortvloeiende, ook
onvoorziene kosten zijn voor rekening van de wederpartij.
i. Het nakomen van eventuele verplichtingen met derden aangaande auteursrechten, octrooien, licenties
of andere rechten valt te allen tijde onder de verantwoordelijkheid van de wederpartij.
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4. Duur van de Overeenkomst
a. Overeenkomsten worden gesloten voor een bepaalde, in de overeenkomst gespecificeerde tijdsduur.
b. De huurperiode geldt voor een periode van tenminste één dag of een veelvoud daarvan, tenzij uitdrukkelijk
anders is overeengekomen. De huurperiode gaat in op de eerste huurdag op het overeengekomen moment
van levering af magazijn en duurt tot en met de laatste overeengekomen huurdag.

5. Annulering
a. Annulering van een gesloten overeenkomst betreft de huur van enkel goederen is kosteloos mogelijk tot 7
dagen voor de betreffende huurdatum, tenzij anders overeengekomen. Dynamic berekent 25% van de
overeengekomen prijs bij annulering 3-7 dagen voor de betreffende huurdatum en 50% bij annulering 1-3
dagen voor het de betreffende huurdatum. Bij annulering binnen 24 uur voor de betreffende huurdatum
wordt de volle huurprijs in rekening gebracht. Onder huurdatum wordt in deze de geplande afhaaldatum
verstaan.
b. Annuleren van een gesloten overeenkomst betreft de huur van goederen incl. aanverwante diensten zoals
huur van transportmiddelen en/of personeel, dan wel de verzorging van een complete productie/ show is
slechts kosteloos mogelijk tot 7 dagen ná afsluiting van de overeenkomst. Dynamic berekent 25% van de
overeengekomen prijs bij annulering tot 7 dagen voor de betreffende uitvoerdatum en 50% bij annulering 27 dagen voor de betreffende uitvoerdatum. Bij annulering binnen 48 uur voor de betreffende uitvoerdatum
wordt de volle overeengekomen prijs in rekening gebracht. Onder uitvoerdatum wordt in deze de eerste
geplande lever-/opbouw datum verstaan.
c. Annulering van een gesloten overeenkomst betreft de aankoop van materialen en/of aanverwante diensten is
in géén geval kosteloos mogelijk. Indien de wederpartij een gesloten overeenkomst, geheel of gedeeltelijk
annuleert, zonder dat aflevering, dan wel uitvoering heeft plaatsgevonden, is hij gehouden aan Dynamic de
totale geleden schade te vergoeden met een minimum van 25% van de factuurwaarde van de opdracht.

6. Waarborgsom
a. In geval van huur/verhuur is huurder verplicht, voordat hij de gehuurde zaken in ontvangst neemt, aan
Dynamic desgewenst een door hem vast te stellen waarborgsom te betalen.
b. Dynamic behoudt zich het recht voor om vervallen huurtermijnen te verrekenen met de waarborgsom.
Eveneens met de waarborgsom zullen mogen worden verrekend kosten van reparatie c.q. reiniging zoals
hieronder beschreven in artikel 8.1 Leveringen & Levertijden m.b.t. Verhuur.
c. Dynamic is verplicht deze waarborgsom bij de beëindiging van de huurovereenkomst, indien op dat moment
de huurder aan al zijn verplichtingen jegens Dynamic heeft voldaan, aan de huurder terug te geven. Enkel
indien de waarborgsom langer dan 30 dagen bij Dynamic uitstaat, is Dynamic verplicht hierover een
rentevergoeding te betalen.

7. Prijzen
a. Bij alle leveringen van goederen en/of diensten (ook bij levering van onderdelen, retourzendingen van
gerepareerde of vervangende zaken die wel/niet onder de garantie vallen) is de verkoopprijs (exclusief BTW
en de op de levering vallende overheidslasten) gebaseerd op levering af magazijn en worden verpakkings-,
verzend-, transport-, en transportverzekeringskosten aan de wederpartij in rekening gebracht, tenzij
schriftelijk anders overeengekomen.
b. Alle aanbiedingen, offertes en/of prijsopgaven zijn aan wijzigingen onderhevig. Deze zijn in principe niet
bindend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeld.
c. De tussen partijen bij overeenkomst af te spreken prijs is bindend, tenzij één of meerdere kostprijsfactoren
een prijsverhoging van meer dan 2% ondergaan, is Dynamic gerechtigd de overeengekomen prijs
dienovereenkomstig te verhogen;
d. ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden
e. Prijs stijgingen ten gevolge van verhogingen van sociale lasten, omzetbelasting e.d. zullen ten alle tijden
kunnen worden doorberekend in de overeengekomen prijs.

8.1. Leveringen & Levertijden m.b.t. Verhuur
a. Tenzij anders is overeengekomen dient de wederpartij zelf de gehuurde goederen bij Dynamic op te halen en
bij het beëindigen van de overeenkomst weer terug te bezorgen.
b. De wederpartij dient bij het beëindigen van de overeenkomst alle goederen in dezelfde conditie, waarin zij
verstrekt zijn, en geheel gereinigd, weer ter beschikking van Dynamic te stellen. Indien daarbij zou blijken,
dat de goederen gebreken vertonen of beschadigd zijn c.q. dat de wederpartij de zaken niet of gebrekkig zou
hebben schoongemaakt, is Dynamic gerechtigd de wederpartij de reparatie c.q. reinigingskosten in rekening
te brengen.
c. Tijdens de gehele huurperiode, ook in de situaties waarin er personeel van Dynamic aanwezig is, dan wel
tijdens het zelf ophalen en/of terugbezorgen van gehuurde goederen is de volledige verantwoording voor
rekening en risico van de wederpartij. Een eventuele verzekering voor diefstal, brand en/of elke vorm van
schade dient door de wederpartij zelf geregeld te worden. De wederpartij wordt geacht alle mogelijke
maatregelen te treffen om eventuele risico’s te beperken. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor
rekening van de wederpartij. Onder huurperiode wordt in deze verstaan; het moment dat goederen bij het
magazijn van Dynamic worden opgehaald, dan wel op locatie worden afgeleverd door personeel van
Dynamic, tot en met het moment dat goederen weer retour worden gebracht, dan wel op worden gehaald op
locatie door personeel van Dynamic.
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d. Indien de huurder niet in staat is zelf de van Dynamic gehuurde goederen terug te brengen, is Dynamic
gerechtigd die goederen zelf terug te halen, waarbij de kosten van het terughalen van die goederen ook
geheel voor rekening komen van huurder.
e. De wederpartij wordt geacht bij ontvangst van de gehuurde goederen op gebreken te hebben gecontroleerd
en verklaard stilzwijgend deze in goede staat te hebben ontvangen.
f. Indien de datum voor het terugbezorgen van de goederen wordt overschreden, is de huurder aan Dynamic
een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd gelijk aan de vervallen
huurtermijnen, onverminderd het recht van Dynamic op verdere schadevergoeding. Deze verdere
schadevergoeding kan bijvoorbeeld bestaan in het vergoeden van schade aan Dynamic, die deze lijdt,
doordat specialistische apparatuur, die Dynamic aan anderen op termijn heeft verhuurd, niet tijdig door de
huurder ten deze bij Dynamic wordt terugbezorgd, waardoor Dynamic zich geconfronteerd ziet met
eventuele claims van de zijde van de nieuwe huurder, tegenover wie Dynamic zijn verplichtingen niet kan
nakomen ten gevolge van verzuim aan de zijde van de huurder ten deze.
g. Indien er door Dynamic meegeleverde reserve onderdelen worden gebruikt, dienen ook de (defecte)
vervangen onderdelen bij beëindiging van de overeenkomst te worden terugbezorgd. Indien dit niet gebeurd,
reserve onderdelen ontbreken of deze zitten niet in de originele gesloten verpakking, worden de kosten
hiervan doorberekend aan de huurder.
h. Indien Dynamic zich jegens de wederpartij heeft verplicht gehuurde goederen en/of een complete
productie/show voor de wederpartij te verzorgen, zal Dynamic ernaar streven zich zo nauwkeurig mogelijk
aan de overeengekomen leveringstermijn te houden. Overschrijding van de levertijd kan echter nimmer, ook
niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op enige vorm van schadevergoeding.

8.2. Leveringen & Levertijden m.b.t. Verkoop
a. Tenzij anders is overeengekomen geschieden alle leveringen af magazijn.
b. De tussen partijen afgesproken levertermijnen gelden als door Dynamic bij benadering opgegeven.
Vertraging in de levering zal voor de wederpartij nimmer aanleiding kunnen zijn tot ingebrekestelling, noch
tot annulering der overeenkomst, noch ook tot het stellen van enige eis tot schadevergoeding of weigering te
voldoen aan de betalingsverplichting.
c. Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van zaken van een samengestelde
order, kan worden gefactureerd. In een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het
bepaalde in artikel 10 inzake ‘betaling’.
d. De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij de overdracht te keuren. Bij
vaststelling van eventuele tekorten en/of zichtbare beschadigingen van het geleverde dient de wederpartij
dit onmiddellijk aan Dynamic te melden. Indien levering door een vervoerder gebeurt, dient dit ook direct bij
deze vermeld te worden;
e. Indien de wederpartij zich hier niet aan houdt wordt hij geacht het geleverde te hebben geaccepteerd en
zullen reclames niet meer worden gehonoreerd. Tenzij anders schriftelijk aangetoond geldt de door Dynamic
gehouden administratie als beslissend

9. Eigendomsvoorbehoud
a. Zolang Dynamic geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop
heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen eigendom van Dynamic.
b. Dadelijk nadat goederen als geleverd gelden in de zin van artikel 8.2 draagt de wederpartij het risico voor
alle directe en indirecte schade, die aan de goederen mochten ontstaan, behoudens voor zover aan grove
schuld van Dynamic te wijten.
c. Dynamic heeft het recht goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige koper zijn
verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in
staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de zaken wordt gelegd.
d. Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde zaken, zijn de koper verboden,
zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
e. Alle van Dynamic gehuurde goederen blijven eigendom van Dynamic en de wederpartij is verplicht Dynamic
te alle tijden toegang te verschaffen tot deze goederen.
f. Onderverhuur van de bij Dynamic gehuurde goederen en/of deze beschikbaar stellen aan derden is alleen
met schriftelijke toestemming van Dynamic toegestaan.

10. Meldingsverplichting Wederpartij
Wederpartij dient Dynamic onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op de roerende of onroerende
zaken die wederpartij van Dynamic onder zich heeft. Hetzelfde dient te geschieden indien op enige andere wijze
de eigendomsrechten van Dynamic dreigen te worden geschaad doordat derden pretenderen rechten te hebben
met betrekking tot de door wederpartij van Dynamic gehuurde zaken. Hetzelfde geldt in geval van faillissement
van de wederpartij, surseance van betaling die de wederpartij aanvraagt of reeds heeft verkregen, of indien de
wederpartij in de omstandigheid verkeert dat hij heeft opgehouden derden te betalen als gevolg van
betalingsonmacht.

3

11. Vervanging
Indien de wederpartij onder eigendomsvoorbehoud buiten staat is, om welke reden dan ook, de onder
eigendomsvoorbehoud gekochte/gehuurde zaken aan Dynamic terug te (laten) bezorgen, dient wederpartij aan
Dynamic een door hem te bepalen schadevergoeding te betalen ter grootte van de vervangingswaarde van de
gekochte/gehuurde zaken.

12. Betaling
a. Betaling dient te geschieden bij levering van de gekochte goederen c.q. bij in ontvangst nemen van de
verhuurde zaken, derhalve contant, voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
Indien uitdrukkelijk schriftelijk betaling op factuur met inachtneming van een betaaltermijn is
overeengekomen, dient
betaling, onverminderd enige korting of schuldvergelijking te geschieden binnen de overeengekomen termijn
op de door Dynamic aangewezen Bankrekening.
b. Dynamic behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden aan de wederpartij een aanbetaling, of
gehele vooruitbetaling te vragen. Indien door toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de
verbintenissen zijdens Dynamic de overeenkomst wordt ontbonden, heeft de wederpartij het recht op
terugbetaling van de gedane aanbetaling dan wel van de betaalde koop-/huursom. De wederpartij heeft
nimmer recht op schadevergoeding, als gevolg van gemiste rente
c. Indien niet binnen de vermelde termijn na factuurdatum is betaald, is de tegenpartij van rechtswege in
verzuim; de wederpartij is vanaf het moment van in verzuim komen over het opeisbare bedrag een rente
verschuldigd van 1,5 % per maand, oftewel 18 % op jaarbasis.
d. Wanneer de wederpartij in staat van faillissement, surseance van betaling of overige betalingsonmacht komt
te verkeren, zullen de verplichtingen van de wederpartij jegens Dynamic onmiddellijk opeisbaar zijn,
derhalve ook in de gevallen waarin de betaaltermijn terzake de factuur c.q. de facturen nog loopt c.q. nog
lopen.
e. Indien de wederpartij in gebreke of in verzuim is inzake het nakomen van één of meer van zijn
verplichtingen jegens Dynamic, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor
rekening van de wederpartij. De wederpartij is in ieder geval 15 % aan incassokosten verschuldigd, ongeacht
of Dynamic zelf voor incassering van zijn nota(’s) zorgdraagt dan wel de incasso aan een derde uitbesteedt.
In dat laatste geval heeft Dynamic de bevoegdheid om alle daadwerkelijke door deze derde in het kader van
het incasseren gemaakte en aan Dynamic doorbelaste kosten van de tegenpartij te claimen. De wederpartij
dient deze kosten aanvullend ook te betalen en verklaart zich daartoe bij deze ook uitdrukkelijk bereid.
f. Wordt een nota niet tijdig voldaan, dan is Dynamic gerechtigd zijn werkzaamheden, voor zover toepasselijk,
op te schorten. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld assistentie door Dynamic op de plaats waar de door de
wederpartij geleverde/gehuurde zaken moeten functioneren. Dynamic kan zulks ook doen in verband met
andere opdrachten van de wederpartij dan waarop de onbetaalde nota betrekking heeft. Dynamic is niet
aansprakelijk voor eventuele uit een dergelijke opschorting voortvloeiende schade.
g. Reclames c.q. protesten inzake nota’s dienen per ommegaande, en in ieder geval binnen acht werkdagen na
datum van de nota, schriftelijk aan Dynamic kenbaar te worden gemaakt. Gebeurt dat niet, dan is het
bedrag van de betreffende nota verschuldigd. De hiervoor vermelde bepalingen zijn dan onverkort van
toepassing.

13. Reclamering & Garantie
a. Gedurende een nader overeengekomen periode verleent Dynamic garantie op alle geleverde goederen.
b. Deze Garantie geldt slechts binnen Nederland, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
c. Reclamering ter zake van zichtbare gebreken aan verkochte goederen dienen onverwijld na ontdekking, doch
uiterlijk 3 dagen na de feitelijke levering van de goederen aan de wederpartij in een schriftelijke,
gespecificeerde mededeling van de wederpartij aan Dynamic te geschieden.
d. Reclamering ter zake van niet zichtbare gebreken wegens fabricage- of materiaalfouten, dient onverwijld na
ontdekking, doch in ieder geval binnen de in het aan de eindgebruiker afgegeven garantiebewijs vermelde
garantietermijn in een schriftelijke, gespecificeerde mededeling van de wederpartij aan Dynamic te
geschieden, zo mogelijk, onder toezending van de goederen aan Dynamic.
e. De beoordeling of een zaak al dan niet voor vervanging of vergoeding in aanmerking komt, berust bij de
fabrikant of diens wettelijke vertegenwoordiger.
f. Vermeende klachten over de geleverde producten zullen de afnemer geen grond tot ontbinding van de
desbetreffende overeenkomst geven.
g. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
- de niet inachtneming van bedienings- en/of onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziene
gebruik
- normale slijtage
- reparatie door derden, waaronder begrepen de wederpartij en de eindgebruiker.
h. Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de
met Dynamic gesloten overeenkomst voortvloeit, is Dynamic met betrekking tot geen der overeenkomsten
tot enige garantie – hoe ook genaamd – gehouden.
i. Indien Dynamic ter voldoening aan haar garantieverplichting onderdelen/producten vervangt, worden de
vervangen onderdelen/producten haar eigendom.
j. Het beweerdelijk niet nakomen door Dynamic van haar garantieverplichtingen ontslaat de wederpartij niet
van de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met Dynamic gesloten overeenkomst. Evenmin
heeft de wederpartij het recht zijn verplichtingen jegens Dynamic op te schorten.
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14. Aansprakelijkheid
a. De aansprakelijkheid met betrekking tot geleverde goederen van Dynamic is beperkt tot het nakomen van de
in deze Algemene Voorwaarden beschreven garantieverplichtingen.
Dynamic is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of
indirect gevolg van:
- overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
- daden of nalatigheden van de wederpartij, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die
door of vanwege hem te werk zijn gesteld of derden.
b. Behoudens grove schuld aan de zijde van Dynamic en behoudens het bepaalde in dit artikel is alle
aansprakelijkheid van Dynamic, zowel voor de bedrijfsschade, andere directe schade en schade als gevolg
van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten.
c. Dynamic is derhalve ook niet aansprakelijk voor: schending van octrooien, licenties of andere rechten van
derden als gevolg van het gebruik van door of vanwege de wederpartij verstrekte gegevens. Indien een
derde op grond van enig beweerd recht bezwaar maakt tegen de fabricage en/of levering van zaken op
grond van aantasting van een hem toekomend recht van industriële eigendom, is Dynamic zonder meer
gerechtigd terstond de fabricage en/of levering te staken en vergoeding van de gemaakte onkosten
benevens schadevergoeding van de wederpartij te verlangen, zonder dat Dynamic tot enige
schadevergoeding jegens de wederpartij gehouden is.
d. De wederpartij is gehouden Dynamic te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle
aansprakelijk van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Dynamic in deze
Algemene Voorwaarden in de verhouding met de wederpartij is uitgesloten.
e. Indien de wederpartij tijdens laden en/of lossen het uitvoeren van andere werkzaamheden met betrekking
tot de geleverde goederen gebruik maakt van de diensten van werknemers van Dynamic, worden deze
werknemers geacht op dat moment hun diensten te verrichten in ondergeschiktheid aan en onder
verantwoordelijkheid van de wederpartij. Voor wat betreft eventueel onjuist handelen van dit personeel
onder verantwoordelijkheid van de wederpartij zoals hiervoor bedoeld, is wederpartij tegenover Dynamic
eveneens aansprakelijk voor wat betreft vergoeding van de volledig geleden schade. Deze aansprakelijkheid
geldt vanaf het moment waarop de wederpartij bij Dynamic doende is om met behulp van personeel van
Dynamic zaken in de auto te laden, zelfs al moet op dat moment de schriftelijke overeenkomst met Dynamic
nog worden getekend.

15. Overmacht
a. Een tekortkoming kan Dynamic niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch
krachtens wet, rechtshandeling of in het rechtsverkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
b. Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden,
belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of
oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of
beschadiging van goederen bij transport naar Dynamic of de wederpartij, niet of niet tijdige levering van
zaken door leveranciers van Dynamic, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie,
belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de
middelen van vervoer van Dynamic, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van
heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen,
leveren voor Dynamic overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de
wederpartij enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
c. Dynamic is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de
overeenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone
omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.
d. Dynamic behoudt zich het recht voor om betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de
betreffende overeenkomst zijn verricht tot het moment van het ontstaan van de situatie van overmacht.

16. Opschorting & Ontbinding
a. Ingeval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is Dynamic
gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten,
hetzij de overeenkomst geheel of ten delen te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding
gehouden zal zijn.
b. Zowel in geval van opschorting als van ontbinding is Dynamic gerechtigd terstond betaling te verlangen van
de ter uitvoering van de overeenkomst door haar gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde
grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken, zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid
moet worden toegekend. In geval van ontbinding is de wederpartij gehouden om na betaling van het
krachtens de vorige volzin verschuldigde bedrag de daarin begrepen zaken tot zich te nemen bij gebreke
waarvan Dynamic bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van de wederpartij te doen opslaan dan wel
voor diens rekening te verkopen.
c. Indien de wederpartij tekort schiet in de nakoming van enige op hem rustende verplichting, dan wel indien
goede grond bestaat voor de vrees dat de afnemer niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele
verplichtingen jegens Dynamic te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, is
Dynamic bevoegd zonder ingebrekestelling, hetzij de uitvoering van elk dezer overeenkomsten op te
schorten, hetzij dit geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie
gehouden zal zijn en onverminderd de haar toekomende rechten.
d. De wederpartij is niet gerechtigd om met terugwerkende kracht ontbinding van de overeenkomst te
vorderen.
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17. Geschillen
Elk geschil tussen Dynamic en wederpartij gerezen, ook in die gevallen waarin slechts één van beiden een
probleem als een geschil ervaart, zal in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslist door de Rechtbank te
Roermond. In geval de kantonrechter bevoegd is, zal elk geschil worden beslist door de Kantonrechter te Venlo.
Deze bepaling laat onverlet de bevoegdheid van Dynamic om de wederpartij te dagvaarden voor de rechter, die
volgens de wet of het toepasselijke Internationale Recht bevoegd is. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor
rekening van de wederpartij.

18. Slotbepaling
Indien een of meer van deze voorwaarden geheel of ten dele in strijd mochten zijn of worden met enige
wettelijke bepaling, dan blijven nochtans deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, terwijl
voorts partijen voor wat betreft de ongeldige bepaling het meest nabij komt.
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