
Geachte Lezer, 

Dit zijn de algemene voorwaarden van DM Productions. 

De Algemene voorwaarden zijn eigenlijk de overeenkomsten tussen u en ons, vandaar houd 

DM Productions de algemene voorwaarden kort maar duidelijk. 

1. Wij doen ons best om de Afspraken na te leven. Wij moeten het hebben van mond op mond 

reclame en Social media. Wij doen alles om uw evenement tot een gezellig evenement te 

maken. U wensen zijn hier een grote factor in! 

2. Onder “DM Productions” : DM Productions, gevestigd te Rijnsburg en bij de Kamer van 

Koophandel te Den Haag onder KVK nummer: 74087630 

3. Alle offertes van DM Productions zowel schriftelijk als mondeling, zijn steeds vrijblijvend. 

4. Door een akkoord van de opdrachtgever op de offerte, gaat u akkoord met de offerte en heeft 

DM Productions een overeenstemming bereikt over: Dj, Datum, Tijdstippen, Opdracht, 

Vergoeding, Locatie, Overige afspraken. 

5. Wij spreken met u een prijs af. Dit zijn de totale kosten voor het evenement. Zodat u later niet 

voor verassingen komt te staan. Betaling geschiedt binnen 14 dagen over te maken naar het 

rekeningnummer van DM Productions. 

6. Alle offertes en facturen zijn inclusief 21% BTW. 

7. Op het evenement neemt DM Productions de Factuur mee of verzend deze na het evenement 

digitaal. 

8. U zorgt ervoor dat wij ons werk kunnen doen en dat onze spullen in veiligheid staan. 

9. DM Productions is niet aansprakelijk voor het ontstaan van overlast of het overschrijden van 

maximum aantal decibel aan geluid. 

10. Bij een eerste waarschuwing van overlast van omwonenden of de politie geeft u dit aan ons 

door. 

11. DM Productions behoud het recht om bij waarschuwingen van omwonende of de politie 

vanwege overlast het evenement te annuleren of op te schorten. 

12. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade of diefstal gedurende aankomst en het moment 

van vertrek. Hiervoor zullen de kosten in rekening worden gebracht. 



13. U geeft zo veel mogelijk informatie over het evenement. 

14. U kunt tot 24 uur voor het feest afzeggen, daarna zullen er kosten in rekening worden 

gebracht. 

15. DM Productions mag foto's en video's gebruiken voor promotie en reclame doeleinde. 

Samen nemen wij onze verantwoordelijkheden en zorgen we voor een succes en vooral een 

gezellig evenement! 

Aan de hoeveelheid tevreden klanten en positieve reacties hopen we dat we nooit de 

voorwaarden erbij te hoeven pakken.     

Wij hopen u snel te zien bij de evenementen van DM Productions!   

Met vriendelijke groet,       

Marvin van Duijn {FeestDJMarf} 
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