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Gebruiksvoorwaarden website
Deze website wordt door Dynamis bediend, namens onszelf en  
onze bedrijven in de groep.

Aanvaarding van de voorwaarden 
De volgende algemene voorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) beheersen uw toegang en 
gebruik van deze website, inclusief content en diensten die op of via deze website (de “Website”) 
worden aangeboden. Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met de navolging van 
deze gebruiksvoorwaarden en ons privacybeleid. Indien u niet met deze gebruiksvoorwaarden of 
het privacybeleid akkoord gaat, moet u deze website niet bezoeken of gebruiken.

Informatie over u en uw bezoeken aan de website
Door de website te gebruiken stemt u ermee in dat wij uw informatie in overeenstemming met het 
privacybeleid gebruiken. Wij zullen u niet van dergelijke aanpassingen of updates op de hoogte stellen.

Aanpassing van de website
Wij kunnen de inhoud van deze website van tijd tot tijd aanpassen en bijwerken, maar de content ervan 
hoeft niet te allen tijde volledig of bijgewerkt te zijn.

Nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de informatie op de website
De op of via de website gepresenteerde informatie wordt uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden 
beschikbaar gesteld. Wij garanderen de nauwkeurigheid of volledigheid van deze informatie niet en 
aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid die voortvloeit uit afhankelijkheid van 
dergelijke informatie.  Deze website kan content bevatten die door derden is geleverd. Alle verklaringen 
en meningen van dergelijke derden zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de persoon die die 
materialen levert en zijn niet noodzakelijkerwijs de mening van Dynamis.

Uw mogelijkheid content van de website te downloaden
U mag content uitsluitend voor niet-commercieel, persoonlijk gebruik downloaden, mits copyright, 
handelsmerken of andere kennisgevingen van auteursrecht onveranderd en zichtbaar blijven. Als gevolg 
van downloaden of kopiëren worden geen rechten, titels of belangen in het gedownloade materiaal aan 
u overgedragen.

Links van de website
Als de website links naar andere door derden geleverde sites en bronnen bevat, worden deze links slechts 
voor uw gemak geleverd. Wij hebben geen controle over de content van die sites of bronnen en we zijn er 
niet verantwoordelijk voor, noch voor verlies of schade die uit het gebruik ervan zou kunnen voortvloeien. 
Als u besluit websites die aan deze website zijn gelinkt, te bezoeken, dan doet u dat volledig op eigen 
risico en onderhevig aan de algemene voorwaarden voor gebruik van dergelijke websites.
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Afwijzing van garanties
Uw gebruik van de website, de content en andere diensten of items die u via de website ontvangt, 
is op eigen risico. De website, de content en andere diensten die u via de website ontvangt, worden 
in de huidige staat (as is) geleverd, zonder expliciete of impliciete garanties. Noch dynamis noch een 
aan dynamis gelieerde persoon waarborgt dat de website, de content of diensten of items die via de 
website zijn verkregen nauwkeurig, betrouwbaar, foutloos of ononderbroken zijn, dat defecten zullen 
worden verholpen of dat de website of de server die hem beschikbaar stelt vrij van virussen of ander 
schadelijke onderdelen is.  Dynamis wijst alle garanties van de hand, expliciet of impliciet, statutair of 
anderszins, inclusief maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid, niet-inbreuk en geschiktheid 
voor bepaalde doeleinden.  Deze afwijzingen zijn niet van invloed op garanties die onder de toepasselijke 
wetgeving niet uitgesloten of beperkt kunnen worden.

Beperking van aansprakelijkheid
In geen enkel geval is dynamis of iemand die aan dynamis gelieerd is aansprakelijk voor schade van 
welke soort dan ook, onder juridisch argument dat voortkomt uit of in verband met uw gebruik, of 
onvermogen tot gebruik, van de website, ermee verbonden websites, content op de website of die 
andere websites of diensten die via de website of die andere websites worden verkregen, inclusief 
directe, indirect, speciale, toevallige, gevolg- of punitieve schade, inclusief gederfde inkomsten, 
winstverlies, zakelijk verlies of verwachte besparingen, gebruiksderving, verlies aan goodwill of verlies 
van gegevens. Deze afwijzingen zijn niet van invloed op aansprakelijkheid die onder de toepasselijke 
wetgeving niet uitgesloten of beperkt kan worden.

Schadeloosstelling
U gaat ermee akkoord Dynamis en de aan Dynamis gelieerde organisaties en zijn respectieve 
kaderleden, directeurs, werknemers, aannemers, agenten, licentieverleners, erfgenamen en 
rechtsverkrijgers te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen alle vorderingen, 
aansprakelijkheid, schade, veroordelingen, prijzen, verliezen, kosten, uitgaven of honoraria (inclusief 
redelijke honoraria van advocaten en andere juridische kosten) die voortvloeien uit of in verband met uw 
schending van deze gebruiksvoorwaarden of uit uw gebruik van informatie die u van de website hebt 
verkregen.

Verklaring van afstand en scheidbaarheid
Geen enkele verklaring van afstand door Dynamis van een voorwaarde die in deze gebruiksvoorwaarden 
is opgenomen zal als een doorlopende verklaring van afstand van die voorwaarde noch van een andere 
voorwaarde worden gezien. En elke tekortkoming van Dynamis onder deze gebruiksvoorwaarden een 
recht of bepaling uit te oefenen, vormt geen verklaring van afstand van dat recht of die bepaling. Indien 
een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden, ongeacht de reden, door een rechtbank of ander 
gerechtshof met bevoegde jurisdictie ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar wordt geacht, dan wordt deze 
bepaling verwijderd of in zoverre mogelijk beperkt en wel zodanig dat de resterende bepalingen van de 
gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht zullen blijven.

Handelsmerken
Deze website bevat logo’s, merkidentiteiten en andere handelsmerken en dienstmerken (gezamenlijk de 
“Merken”) die eigendom zijn van of waarvoor een vergunning is verleend aan Dynamis. U mag de merken 
niet gebruiken zonder schriftelijke toestemming vooraf van Dynamis. Alle andere namen, logo’s, product- 
en servicenamen, ontwerpen en slogans op deze website zijn de handelsmerken van hun respectieve 
eigenaren.
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Kennisgeving copyright
Tenzij anders vermeld zijn de grafische beelden, knoppen en tekst die in deze website zijn opgenomen 
exclusief eigendom van Dynamis.

Jurisdictie
Dynamis houdt toezicht en handhaaft deze website vanuit zijn hoofdkantoor in Utrecht. Elk geschil 
of vordering met betrekking tot de website en deze gebruiksvoorwaarden wordt voorgelegd aan de 
rechtbank in Utrecht.

Volledige overeenkomst
De gebruiksvoorwaarden en ons privacybeleid vormen de enige en volledige overeenkomst tussen 
u en Dynamis met betrekking tot de website en vervangen alle eerdere inzichten, overeenkomsten, 
representaties en garanties, zowel schriftelijk als mondeling.


