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 Het huurproces:  
  
Hoe huurt u iets bij Dynamic Pro? 
  

Heeft u apparatuur nodig om uw eigen geluid- of lichtset aan te vullen? Of wilt u een effect huren om uw 
evenement iets extra’s te geven? Hier geven wij u uitleg over hoe dit in zijn werk gaat. Het is belangrijk de 
procedure goed door te nemen om onduidelijkheden te voorkomen!  
 
Onderstaand  vindt u in categorieën alle apparatuur die wij u te bieden hebben. Maar denk bij het huren van 
apparatuur ook aan onze extra services, zoals halen en brengen, op- en afbouw en/of bediening. Tevens 
ontvangt u extra korting wanneer u de apparatuur voor meerdere dagen huurt! 
 
Het huren van apparatuur bij Dynamic Pro gaat volgens een aantal stappen, om zowel ons als uzelf zekerheid te 
bieden. Bij het huren van apparatuur zijn onze Algemene Voorwaarden van kracht. U vind deze ook onderaan de 
verhuurlijst. 
 
Stap 1: Wanneer u contact met ons opneemt, dient u uw naam en gegevens te vermelden. U geeft aan om welke 
apparatuur het gaat, op welke datum u deze wilt huren en hoelang u de apparatuur wilt houden. 
 
Stap 2: U ontvangt van ons een geheel vrijblijvende offerte, welke u ter bevestiging dient te beantwoorden. 
Daarnaast maken wij met u afspraken over het ophalen en retourneren van de apparatuur. 
 
Stap 3: Wanneer u de apparatuur op komt halen, dient u een geldig legitimatiebewijs mee te nemen en dient u 
het vooraf afgesproken huurbedrag te betalen, alsmede een door Dynamic Pro bepaalde borg. 
 
Stap 4: Na de huurperiode brengt u de apparatuur weer retour en ontvangt u het borgbedrag terug, mits er geen 
gebreken zijn ontstaan door schuld van de huurder. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

 

 

Sets

Geluid Geluidsset 1,8kW 2x HK-top- en 2x Cubo-subspeaker incl. versterkerrack en processor€ 119,99

Geluidsset 1,2kW 2x top- en 2x laagspeaker incl. versterkers en processor € 89.99

Geluidsset 700W 2x fullrange-speaker incl. versterker, processor en twee statieven € 64.99

Geluidsset 250W 2x fullrange-speaker op statief incl. versterker en processor € 39.99

DJ-Gear DJ-set Pioneer 1 Bestaande uit 2x Pioneer CDJ-2000 + DJM-900 mixer € 199.99

DJ-set Pioneer 2 Bestaande uit 2x Pioneer CDJ-2000 + DJM-800 mixer € 189.99

DJ-set Denon Bestaande uit 2x Denon DN-S3700 + DJM-700 mixer € 124.99

DJ-set Traktor Bestaande uit 2x Traktor Kontrol X1 midi-controller + 4ch audio-interface + DJM-700€ 99.99

Licht Complete PAR lichtset 8 kanaals 8x PAR 64 500W per 4 op statief incl. 8 kanaals DMX sturing € 54.99

Complete PAR lichtset 4 kanaals 4x PAR 64 500W per 4 op statief incl. 4 kanaals DMX sturing € 39.99

Complete LED-par lichtset 4 kan. 4x RGB LED-par op statief + lichtsturing € 29.99

Karaoke Complete karaokeset 2x fullrange-speaker incl. statieven en versterker, 2x beeldscherm, karaokespeler, karaoke DVD's, mengtafel en microfoon op statief€ 149.99

Geluidsapparatuur

Luidsprekers Sound-Projects SP3-90D Actieve fullrange PA luidspreker € 39.99

Sound-Projects SP3-15 Actieve subrange PA luidspreker € 49.99

HK-Audio 15X Fullrange PA of monitorluidspreker, 400W rms @ 8 ohm € 19.99

HK-Audio 10XA Fullrange PA of monitorluidspreker, 300W rms actief € 19,99

D-Pro top 15 Fullrange PA luidspreker, 120W rms @ 8 ohm € 9.99

D-Pro Cubo15 sub Subrange PA luidspreker, 600W rms @ 8 ohm € 19.99

D-Pro laag-kast 15 Lowrange PA luidspreker, 250W rms @ 4 ohm € 9.99

QSC GX7 Versterker met 2x 700W @ 8 ohm € 29,99

QSC GX5 Versterker met 2x 500W @ 8 ohm € 24.99

Behringer EP2500 Versterker met 2x 450W @ 8 ohm € 19.99

Mengtafels & mixers Yamaha LS9-32 32 kanaals digitale mengtafel, met 16 uitgangen € 119,99

Yamaha LS9-16 16 kanaals digitale mengtafel, met 8 uitgangen € 69.99

Allen & Heath GL2000 16+2 kanaals mengtafel € 39.99

Soundcraft Spirit F1 12 kanaals mengtafel € 19.99

Pioneer DJM-900 Nexus 4 kanaals digitale DJ-mixer met usb-ingang en ingebouwde geluidskaart, incl. effecten + color€ 69.99

Pioneer DJM-800 4 kanaals DJ-mixer incl. effecten + color € 49.99

Pioneer DJM-700 4 kanaals DJ-mixer incl. effecten € 39.99

Allen & Heath X:one 23 2/4 kanaals DJ-mixer incl. HPF/LPF € 16.99

Processing & FX FX-rack 1 Compleet FX-rack, bestaande uit BSS Opal 2x 31bands EQ, DSP-2024 effect, 2x MDX-2200 compressor, XR-2400 gate, MD-speler en verlichting€ 49.99

Behringer DCX-2496 Digitaal speakermanagement processor met crossover,eq, dynamics en limiter € 14.99

BSS Opal F966 2x 31-bands grafische equalizer met Hi- en Low-pass filter € 19,99

TC-Electronics M-One Dubbele effectprocessor € 24.99

Behringer Virtualizer DSP-2024 Dubbele effectprocessor € 11.99

Behringer Composer MDX-2200 Dubbele compressor/limiter € 11.99

Behringer Autoquad XR-2400 4-kanaals gate, met key-filter € 11.99

Pioneer CDJ-1000 DJ cd/mp3 speler € 49.99

Denon DN-S3700 DJ cd/mp3 speler € 44.99

Tascam X-1700 Dubbele cd-speler € 39.99

JDB DVD Dvd/cd-speler € 11.99

Sony MDS-JE330 Minidisc-speler € 14.99



 

Microfoons Sennheiser EW152 G2 Draadloze headset microfoon, keuze uit headset of earmic € 29.99

Sennheiser XSW-12 Draadloze dasspeld microfoon, keuze uit dasspeld of earmic € 29.99

Shure Beta 87a Condensator zangmicrofoon € 14.99

Sennheiser E815/E816 Dynamische zangmicrofoon € 4.99

AKG 504 Dynamische instrumentenmicrofoon € 7.99

Beyer-Dynamic M-201 Dynamische kleinmembraan instrumentenmicrofoon € 7.99

Behringer C2 Condensator kleinmembraan instrumentenmicrofoon € 4.99

Audio-Technica ATM-250 Grootmembraan microfoon, ideaal voor bassdrum/kick € 9.99

AKG Perception 220 Grootmembraan microfoon, ideaal voor saxofoon, cello of contrabas€ 12.99

BSS AR133 DI D.I.-box, actief € 8.99

Lichtapparatuur

Conventioneel 4-bar PAR56 medium-flood 4x PAR56 short mfl, op balk met H10 aansluiting € 14.99

4-bar RGB led-par 4x Cameo RGB led-par, op balk met dmx in en uit € 24.99

PAR64 medium-flood armatuur 1000W mfl persglas € 3.99

Cameo led-par RGB 5x 3W Tri-led flat par, RGB kleuren, DMX/stand-alone € 6.99

Cameo led-par RGB (flat-par) 5x 3W Tri-led flat par, RGB kleuren, DMX/stand-alone € 4,99

Strand Studio fresnell Theater/tv-spot, 1000W fresnell, pole operated € 14.99

Strand Minim PC Theaterspot, 500W pc € 7.99

DTS Scena fresnell Theaterspot, 500W fresnell € 7.99

HQI Floodlight IP67 400W gasontladingslamp, wit, blauw of groen licht € 22.99

HQI Floodlight IP67 150W gasontladingslamp, wit licht € 14.99

Showtec Spectral M400 IP67 7x 3W Tri-led RGB spot, dmx/stand-alone € 14.99

Prikkabel 18 x 25W lampjes, lengte 10m. € 9.99

Lichteffecten Martin Mac700 Spot (Profile) Movinghead, 700W gasontladingslamp, Roterende gobo's, Kleurenwiel, Prisma, Iris, dmx-gestuurd€ 134.99

Martin Mac250 Wash Movinghead, 250W gasontladingslamp, dmx-gestuurd € 49.99

Showtec Expression 5000 LED-colorbeam movinghead, RGB, dmx-gestuurd € 29.99

HQ Exciter 250 Scanner, 250W msd gasontladingslamp, dmx-gestuurd, met roterende gobo's€ 34.99

JB-Systems Scimitar Barrelscanner, 250W elc, dmx-gestuurd € 16.99

ADJ Revo-4 LED-projector, met diverse patronen, dmx-gestuurd € 19.99

JB-Systems Stormbird Prisma-goboflowereffect, 250W elc, zaalvullend en kleurrijk effect, muziekgestuurd€ 14.99

JB-Systems Space-3 30mW laser, groen, geluid/dmx-gestuurd € 17.99

Martin Atomic 3000W stroboscoop, dmx-gestuurd € 24.99

Geni FL-1800 2000W stroboscoop, dmx-gestuurd € 14.99

Mini-strobe 20W stroboscoop € 2.49

Spiegelbolset 20cm 20cm spiegelbol incl. motor en spot € 9.99

Blacklight Floodlight 160W € 9.99

Blacklight TL 60cm tl-balk in behuizing € 4.99

Lichtsturingen Chamsys MagicQ 100 XPRT Lichtcomputer voor intelligent en conventioneel licht € 149.99

Chamsys MagicQ 60 Lichtcomputer voor intelligent en conventioneel licht € 149.99

Showtec Lightdesk Pro-136 Lichtsturing voor 8 effecten en 8 dimmerkanalen € 24.99

DJ-Mingle X-16 Lichtsturing voor 8 dimmerkanalen € 11.99

Dimmers & stroom Showtec 6ch dimmerpack 6 kanaals dimmerpack, 2kW per kanaal, 6x shucko uit, 32A in € 19.99

Eurolite EDX-8 8 kanaals dimmerpack, 1,6A per kanaal, 2x H10 uit, 2x 16A in € 17.99

Eurolite EDX-4 4 kanaals dimmerpack, 1,6A per kanaal, 4x shucko uit, 1x 16A in € 8.99

Switch-4 4 kanaals schakelpaneel, 4x shucko uit, 16A in € 6.99

> Zie meer bij Stroom (verderop)



 

Special FX

FX-machines Martin Magnum 2500HZ 900W Hazer, verspreid een lichte rook door de gehele ruimte € 47.99

Martin Magnum 650 650W rookmachine met grote output, incl. afstandsbediening en volle tank€ 12.99

SmokeMachine 700W rookmachine, incl. afstandsbediening en volle tank € 9.99

BubbleMachine Bellenblaasmachine, incl. 1,5L vloeistof € 7.99

Fan Ventilator t.b.v. rookmachines, verdeeld de rook beter door de ruimte€ 4.99

Air-tube Opgeblazen cilinder, van binnenuit verlicht met RGB led's € 34.99

ADJ Revo-4 LED-projector, met diverse patronen, te gebruiken als led-vloer effect€ 19.99

Prikkabel 18 x 25W lampjes, lengte 10m. € 9.99

Video

Beamers Epson EMP-X5 XGA 2200 ansilumen, aansluitingen: VGA, composiet, S-video € 44.99

Schermen Projectiescherm small Rolscherm opzicht, 175 x 132 cm, staand € 14.99

Projectiescherm medium Spanscherm opzicht/doorzicht, 180 x 240 cm, staand € 58.99

Projectiescherm large Spanscherm opzicht/doorzicht, 225 x 300 cm, staand € 68.99

Projectiescherm extra large Spanscherm opzicht/doorzicht, 300 x 400 cm, staand € 149.99

LG PK350 Plasmascherm 50 inch plasmascherm, staand of met ophangbeugel € 74.99

Afspeelapparatuur Sunfly dvd/karaoke-speler Dvd- en karaoke-speler, incl. afstandsbediening € 24.99

Compaq Pressario CQ60 laptop Laptop, 17" breedbeeldscherm, met Windows Vista en Office software€ 29.99

Rigging & statieven

Statieven K&M luidsprekerstatief Max. 2,4m. hoog € 4.99

Microfoonstatief lang Voor o.a. sprekers en overhead € 3.99

Microfoonstatief kort Voor o.a. bassdrum en gitaarversterkers € 2.99

VMB wind-up lichtstatief TE-076 Max. 6,3m. hoog, max. 220kg, incl. adapter voor truss of 28mm spigot€ 24.99

VMB wind-up lichtstatief TE-034 Max. 3,8m. hoog, max. 125kg, incl adapter voor truss of 28mm spigot€ 19,99

Doughty wind-up lichtstatief Max. 4,0m. hoog, max. 50kg, incl. adapter € 16.99

K&M lichtstatief Max. 2,5m. hoog, max. 15kg, incl. adapter € 4.99

Voetplaat/grondstatief T.b.v. lichtarmaturen € 1.49

T-bar T.b.v. lichtstatief, 1,0m. lang € 2.49

Truss Prolyte H30V (vierkant) 2,0m. lang, € 10.00

Prolyte H30V (vierkant) 1,0m. lang € 5.00

Prolyte H30V (vierkant) 90* hoek / 90* hoek + down / 90* kruis € 10.00

Prolyte H30V (vierkant) Baseplate (groot) € 10.00

Prolyte H30V (vierkant) Baseplate (klein) € 5.00

Trussbrug compleet, 4,0m. 2x VMB wind-up statief met 4,0m. Truss X30V, incl. adapters € 49.99

Extender/Tube Incl. klemmen, 1,5m. € 2.99

Aankleding

Effecten Air-tube Opgeblazen cilinder, van binnenuit verlicht met RGB led's € 34.99

Prikkabel 18 x 25W lampjes, lengte 10m. € 9.99

Meubels DJ-meubel basic Meubel 1,5 x 0,5m, blauw of zwart € 14.99

Doeken Sterrendoek led 6,0 x 3,0m. (LxB) € 59.99

Doek zwart 5,0 x 2,0m. (LxB) € 3.49



 

 

 

Stroom & kabels

Stroomvoorziening Aggegraat 40kVa / 30kW Geleverd op aanhangwagen, excl. brandstofkosten € 124.99

Stroomverdeling PSA-321 Krachtstroomverdeler 32A in, 6x shucko uit, afgezekerd € 19.99

Krachtstroomverloop 32A > shuckoKrachtstroomverloop 32A in, 6x shucko uit, NIET afgezekerd! € 3.99

Krachtstroomverloop 32A > 16A. Krachtstroomverloop 32A. In, 16A uit € 3.99

Shuckoverdeelblok 16A Shucko in, 4x shucko uit € 0.99

Shuckoverdeelblok 10A Shucko in, 3x shucko uit € 0.49

Stroomkabels Krachtstroom 380v/32A 20m. € 5.99

Krachtstroom 380v/32A 10m. € 3.99

H10 multikabel 14m. € 4.49

H10 multikabel 7m. € 2.99

H10 multikabel 3,5m. € 1.99

Shucko 230v 25m. op haspel € 2.99

Shucko 230v 10m. € 1.99

Shucko 230v 5m. € 0.99

Shucko 230v 2,5m. € 0.49

Signaalkabel Multikabel 24-6 30m. € 29.99

Multikabel 16-4 30m. € 21.99

Multikabel/snake 8 kanaals 6m. € 4.99

XLR (dmx/microfoon) 10m. € 1.99

XLR (dmx/microfoon) 5m. € 0.99

XLR (dmx/microfoon) 2,5m. € 0.49

Speakon 4 10m. € 2.99

Speakon 4 5m. € 1.99

Speakon 2 20m. € 2.99

Speakon 2 10m. € 1.99

Speakon 2 5m. € 1.49

XLR Diverse verlopen € 0.49

Jack Diverse verlopen € 0.49

Cinch/tulp Diverse verlopen € 0.49



 Staffelkortingen bij meerdaagse verhuur 
  

Dagen: Korting:  
1 1,0 x de dagprijs  
2 1,6 x de dagprijs  
3 2,1 x de dagprijs  
4 2,5 x de dagprijs  
5 3,0 x de dagprijs  
6 3,5 x de dagprijs  
7 4,0 x de dagprijs  
   

14 5,5 x de dagprijs  
21 7,0 x de dagprijs  

 

 
 

NB: Bij meer dan bovengenoemd aantal dagen is de prijs op afspraak. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Transport 
 

Type vervoer Startbedrag: Prijs per KM: 
Bestelwagen/Kangoo € 25,00 € 0,28 

   
Bus/Sprinter € 75,00 € 0,30 

   
Bestelwagen + 

Aanhanger 
€ 30,00 

 
€ 0,35 

   

 

 
 

Let op: transport wordt gerekend vanaf de dichtstbijzijnde locatie (Bussum of Heemskerk). Groter transport 
op aanvraag, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

Algemene voorwaarden: 
 
 
Artikel 1              Algemeen 
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Dynamic Pro Sound & Light V.O.F., hierna te 

noemen: Dynamic Pro, en een Wederpartij waarop Dynamic Pro deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze 
voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Dynamic Pro, voor de uitvoering waarvan door Dynamic Pro 
derden dienen te worden betrokken. 

3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Dynamic Pro en zijn directie. 
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten 

worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Dynamic Pro en de Wederpartij zullen alsdan in 
overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk 
het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 

6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te 
vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. 

7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld 
naar de geest van deze algemene voorwaarden. 

8. Indien Dynamic Pro niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing 
zijn, of dat Dynamic Pro in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze 
voorwaarden te verlangen. 
 

Artikel 2  Offertes en aanbiedingen 
1 Alle offertes en aanbiedingen van Dynamic Pro zijn vrijblijvend, tot 14 dagen na de offertedatum. Wanneer de uitvoerdatum eerder is dan deze 14 

dagen geldt de regel dat de offerte 5 dagen voor de productiedatum verloopt. Er is dus enkel een overeenkomst wanneer de offerte binnen deze 
periode wordt bevestigd door de Wederpartij. 

2 Dynamic Pro kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of 
aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

3 In het geval van een offerte voor de aanschaf van middelen/producten voor de Wederpartij dient bij een offertebedrag boven de driehonderd euro 
een aanbetaling te worden gedaan van tenminste 50 procent van het totaalbedrag dat vermeld staat op de offerte. De Wederpartij heeft recht op 
terugbetaling van deze aanbetaling wanneer nog voor de levering van de producten/middelen de Wederpartij afziet van de koop, met 
vermindering van eventueel door Dynamic Pro gemaakte bestellingskosten. 

4 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van 
de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 

5 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Dynamic 
Pro daaraan niet gebonden, tenzij Dynamic Pro anders aangeeft. 

6 Een samengestelde prijsopgave verplicht Dynamic Pro niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel 
van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.  

7 Acties gegenereerd door Dynamic Pro gelden enkel één keer per persoon of instantie en niet in combinatie met andere acties of kortingen. 
Kortingen worden in de regel enkel gerekend over de apparatuur en niet over loon- en transportkosten. De acties zijn geldig zolang de 
actieperiode duurt, of zolang zij op de website of facebookpagina van Dynamic Pro vermeld staan.  

8 Bij annulering van offertes of overeenkomsten zijn de bij artikel 4 genoemde bepalingen van kracht. 
 

Artikel 3  Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging 
1. Dynamic Pro heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 
2. Dynamic Pro is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.  
3. Indien Dynamic Pro gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan 

dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Dynamic Pro ter beschikking heeft gesteld. 
4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan 

te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van 
de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de 
overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk 
overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Dynamic Pro zal daarvan zoveel 
als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden 
gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van 
uitvoering. 

5. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Dynamic Pro een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of 
kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken. 

6. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Dynamic Pro gehouden is, dan is de 
Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Dynamic Pro daardoor direct of indirect ontstaan.  

7. Indien Dynamic Pro bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Dynamic Pro onder navolgende omstandigheden 
niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven. 

8. In geval van losse verhuur van apparatuur geldt dat de Wederpartij bij afhaling een geldig legitimatiebewijs dient te tonen. Dynamc Pro zal hier 
een kopie van maken en bewaren gedurende de huurperiode. Tevens dient de Wederpartij een borgbedrag contant te voldoen. De hoogte van het 
borgbedrag wordt bepaald door Dynamic Pro en zal vermeld staan in de offerte. Het borgbedrag ontvangt de Wederpartij retour bij het 
terugbrengen van de apparatuur mits in onbeschadigde staat. Onbeschadigd wil hier zeggen dat de apparatuur  werkend is zoals het geleverd is 
(m.u.v. defecte lampen) en de apparatuur geen uiterlijke beschadigingen bevat. 



Artikel 4  Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst 
1. Dynamic Pro is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, 

indien:  
- de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; 
- na het sluiten van de overeenkomst Dynamic Pro ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de 

verplichtingen niet zal nakomen; 
- de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de 

overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; 
- Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Dynamic Pro kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de 

oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Dynamic Pro gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. 
- indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding 

van de overeenkomst in redelijkheid niet van Dynamic Pro kan worden gevergd.  
2. Indien Dynamic Pro op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze 

gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van 
wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.  

3. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, 
vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde 
arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht. 

4. Bij annulering van een offerte of overeenkomst geldt in de regel dat dit tot uiterlijk 24 uur voor de uitvoeringsdatum gemeld dient te worden. Bij 
annulering binnen de 24 uur wordt alsnog 50% van het offerte bedrag gefactureerd en binnen de 12 uur het volledige bedrag. 

Artikel 5                Overmacht 
1. Dynamic Pro is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van 

een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor 
zijn rekening komt.  

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle 
van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Dynamic Pro geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Dynamic Pro niet in 
staat is zijn verplichtingen na te komen. Dynamic Pro heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) 
nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Dynamic Pro zijn verbintenis had moeten nakomen.  

Artikel 6              Betaling en incassokosten 
1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Dynamic Pro aan te geven wijze in de valuta waarin is 

gefactureerd. Dynamic Pro is gerechtigd om periodiek te factureren. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, 
dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. Dynamic Pro zal vanaf 14 dagen na de factuurdatum, per 7 dagen een betalingsherinnering 
sturen aan de Wederpartij. Vanaf de derde betalingsherinnering zal Dynamic Pro per herinnering 15,00 euro administratiekosten in rekening 
brengen. Dynamic Pro zal maximaal driemaal een herinnering sturen aan de Wederpartij. Wanneer de Wederpartij na drie betalingsherinneringen 
nog steeds in gebreke blijft te betalen, zal Dynamic Pro overgaan tot het inschakelen van een incassobureau, wel te verstaan het NIB. De hierdoor 
gemaakte incassokosten zullen in rekening worden gebracht bij de Wederpartij.  

2. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik 
daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder 
schriftelijke toestemming van Dynamic Pro, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te 
brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een 
andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is 
van omstandigheden waar Dynamic Pro geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet 
uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera. 

3. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld 
respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van 
het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. 
Eventuele gebreken dienen binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. De melding dient een zo 
gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Dynamic Pro in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient 
Dynamic Pro in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. 

Artikel 7           Aansprakelijkheid 
1. Indien Dynamic Pro aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.  
2. Dynamic Pro is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Dynamic Pro is uitgegaan van door of namens de 

Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. 
3. Dynamic Pro is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.  
4. Dynamic Pro is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade 

door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan 
ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW. 

5. Indien Dynamic Pro aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Dynamic Pro beperkt tot maximaal driemaal de 
factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

6. De aansprakelijkheid van Dynamic Pro is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. 
8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van 

Dynamic Pro of zijn leidinggevende ondergeschikten. 

Artikel 8             Verjaringstermijn 
1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Dynamic Pro en de door 

Dynamic Pro bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar. 
2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat 

de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat 
de Wederpartij Dynamic Pro van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld. 
 
 

Artikel 9  Risico-overgang 
1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de 

Wederpartij worden gebracht. 
 



Artikel 10 Vrijwaring 

De Wederpartij vrijwaart Dynamic Pro voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden 
en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is. 

1. Indien Dynamic Pro uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Dynamic Pro zowel buiten als in 
rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in 
het nemen van adequate maatregelen, dan is Dynamic Pro, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade 
aan de zijde van Dynamic Pro en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij. 

Artikel 11 Intellectuele eigendom  
1. Dynamic Pro behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en 

regelgeving. Dynamic Pro heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere 
doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht. 
 

Artikel 12 Vindplaats en wijziging voorwaarden 
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel …. 
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met 

Dynamic Pro. 
3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan. 
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