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COMPACT FLITSERS

CERTO 200 EN 400, INTEGRA 250 PLUS oder 500 PLUS 23,14 28,00

EXPERT D-250 SPEED of INTEGRA-1000 PLUS 26,03 31,50

EXPERT D-500 of D-1000 30,99 37,50

CITO-500 86,78 105,00

COMPACT FLITSSET: 2x EXPERT D-500 of D-1000, 1x reflector naar keuze, 1x 
softbox of beauty dish naar keuze, 1x radiozender, 2x tripod VI, 1x opbergtas

77,69 94,00

PORTY-SYSTEM (Batterijgenerator en flitskoppen)

PORTY L-1200 inclusief accu en lader 70,25 85,00

PORTY L-1200 kit, 1x Porty, 1x EH mini P, 1x instellamp 60W, 1x zender, 1x 
snellader, 1x lichtvormer, 1x alum. statief, 1x softbag

86,78 105,00

PORTY L-1200 Kit - zoals hierboven, maar met 2x EH Mini P, 2x Lichtvormer en 
2x Statief

103,31 125,00

Porty Lithium-accu 14,46 17,50

EH MINI P Head met 5 m Kabel 18,60 22,50

EH MINI P LED Speed Head met 5 m Kabel 24,79 30,00

RINGFLITSER 3000 P/PM-XS 33,06 40,00

GENERATOREN

NOVA D 1200 Ws (ronde connector) of NOVA DL (lange connector) of TRIA 24 SF 45,45 55,00

NOVA D 2400 Ws (ronde connector) of NOVA DL (lange connector) of TRIA 3000 S 53,72 65,00

TRIA 3000 AS of  TRIA 6000 S 66,12 80,00

FLITSKOPPEN 

EH MINI I , EH MINI I Speed, EH PRO 3000 24,79 30,00

EH PRO 6000 33,06 40,00

Ringflitser 3000-XS 33,06 40,00

Standaard reflector voor ringflitser 14,46 17,50

Beauty Dish wit voor ringflitser 16,53 20,00

Octa Sunhaze voor ringflitser 16,53 20,00

Flash Box 30,99 37,50

Lightbar 130 70,25 85,00

Starspot 3000 33,06 40,00

CONTINU LICHT

C-LICHT D Continu licht met daglichtkleurtemperatuur 24,79 30,00

C-LIGHT 1000 Halogeen-continulicht 20,00 23,80

MOBIELE VOEDING

POWER MAX L Kit - incl. Oplader, draagtas en 2 batterijen 53,72 65,00

Reflectoren, Schermen & Paraplu‘s

Beauty Dish Kit, wit of zilver, incl. Deflector, 7"- honingraat, opbergtas 13,84 16,75

22" honingraat voor Beauty Dish met honingraatrand 13,84 16,75

Scherm / Flood reflector voor EH 3,31 4,00

7" reflector 4,13 5,00

Honingraat voor 7" reflectoren 4,13 5,00

9“- of 12“-Reflector 5,16 6,25

Honingraat voor 9“ of 12“ reflectoren 5,16 6,25

4-kleppenset voor 7", 9" of 12" reflector 5,16 6,25

Accentbuis, met geïntegreerde microwabe, voor EH 8,68 10,00

14“ Longhorn reflector 10,50 7,85

14 "honingraat voor reflector Longhorn 8,26 10,00

Paraplu tot Ø 115 cm, zilver of wit 7,02 8,50

Masterscherm PXL of Softstar 7,02 8,50

5-in-1 scherm tot 107 cm groot 5,16 6,25

5-in-1 scherm tot 180 cm groot 5,16 6,25

Statief voor 5-in-1 scherm 2,89 3,50

ACHTERGRONDSYSTEMEN

Paar Expan achtergrondwikkel- en afwikkelapparaat voor 1 achtergrondrol (046) 10,33 12,50

Paar Autopole-spantelescopen 210-370 cm 16,53 20,00

Paar drievoudige ashouders met klemmen voor Autopole (044) 8,26 10,00

Verrijdbare achtergrondophanging met Expan of telescopische stang 10,33 12,50

RADIO ZENDER  / BELICHTINGSMETER

Radiozender en ontvanger als set 8,26 10,00

Radiozender of ontvanger los 6,20 7,50

freemask radiozender los 8,26 10,00

freemask set - 1x zender, 2x ontvanger 14,46 17,50

Belichtingsmeter Hensel Strobe Master 10,33 12,50

Belichtingsmeter, Polaris 6,60 7,85

TASSEN

Softbag VIII draagtas groot 6,20 7,50

Softbag VII draagtas medium 3,31 4,00

Softbag / draagtas klein of statief zak of reflecterende tas 3,31 4,00

 DRAAITAFEL VOOR 360° EN 3D PRODUCTFOTO‘S 

Draaitafel voor 360° en 3D Fotografie, diameter Ø 40 cm (eventueel te wisselen 
met grotere), belastbaar tot 120 kg, met bekabeling. Stand-alone oplossing, 
bediening loopt via de PC, hoge snelheid, precisie en betrouwbaarheid.
Prijs is excl. camera en excl. flitsers

132,23 160,00

STATIEVEN EN ACCESSOIRES

Alu-statief standaard 4,13 5,00 

Manfrotto 004BAC of Hensel VI - luchtgedempt 4,96 6,00

Statiefset met 2x Hensel VI luchtgedempte statieven in tas 6,61 8,00

Stalen opvouwbare statief MA 420STU, met integreerde Gallows incl. 
contragewicht / zandzak of kolomstandaard met schuifdrager MA231

8,26 10,00

Statief voor statief HD, A-110 of vergelijkbaar tot 45 kg met tv-opnamen 10,33 12,50

Avenger 1035 aluminium statief met tv-opname 14,46 17,50

Manfrotto 085 BSL galg, incl. Statief met zwenkwielen en contragewicht 16,53 20,00 

Gewicht 7 kg voor galgen en statieven of zandzak 2,07                2,50

Magic Arm 6,20          7,50

Fixklem 3,31          4,00

Multiclip-Klem 3,31          4,00

SOFTBOXEN (incl. Speedring)

Octabox tot 100 cm (grootste kantlengte of diameter) 10,33 12,50

Octabox tot 200 cm (grootste kantlengte of diameter) 14,46 17,50

Grand Ø 90 cm (zestien hoeken en parabolisch) 20,66 25,00

Grand Ø 120 cm (zestien hoeken en parabolisch) 24,79 30,00

Grand Ø 190 cm (zestien hoeken en parabolisch) 33,06 40,00

Bounce-adapter voor de indirecte montage van flitsers in de grote softboxen 10,33 12,50

Genoemde prijzen gelden per dag. Voor lange huuperiode's geldt een kortingsstaffel.

Vanaf 2 dagen  20% korting     1 dag = 24uur
Vanaf 4 dagen  30% korting     Weekend = van vrijdagmiddag t/m maandagmorgen = 1,5 dag
Vanaf 1 week (7 dagen)  50% korting

 EUR inkl. 21% BTW  EUR inkl. 21% BTW.EURO excl. BTW EURO excl. BTW

COMPLETE FLITSSET met 3 flitsers, 3 Lichtvormers en 3 Statieven en verder met 
de identieke samenstelling als hierboven

103,31 125,00

Sunhaze voor de Starspot 12,40 15,00

F-Spot 3000 61,98 75,00

Superspot 3000 57,85 70,00

LightStick 24,79 30,00
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HUURVOORWAARDEN
Alle prijzen in de betreffende huurprijslijst zijn geldig voor een huurperiode van 
maximaal 24 uur = 1 dag

Continu licht wordt gehuurd inclusief vervangende lampen. Indien deze niet terugko-
men in de originele verpakking, zullen deze gefactureerd worden, hetzelfde geldt voor 
niet-geretourneerde netspanning, sync kabels enz.

Alle prijzen zijn gebaseerd op afhalen, verzending van de goederen is mogelijk.

Mogelijke verzend- / vracht- / koerierkosten zijn altijd voor rekening van de ontvanger. 
Levertijden zijn inbegrepen in de berekening.

Voor klanten die niet persoonlijk bekend zijn bij ons, hebben wij het recht om een 
huur-waarborg te eisen van ten minste de helft van de waarde van de goederen.

De klant bevestigt door ondertekening van de ontvangst van de huuruitrusting in 
perfecte, werkende staat. Schade etc., die na terugkomst worden vastgesteld, zijn voor 
rekening van de huurder.

De apparaten zijn niet verzekerd tegen diefstal, verlies en beschadiging!

Hensel-studiotechniek kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade 
veroorzaakt door de werking van de apparatuur, inclusief schade als gevolg van het 
falen van de gehuurde apparatuur.

mogelijk vereiste reparaties (met uitzondering van gloeilampen / zekeringen, enz.) 
tijdens de huurperiode mogen alleen worden uitgevoerd door geautoriseerde contract-
klanten.

Voor de rest zijn de algemene voorwaarden van HENSEL-VISIT GmbH & Co. KG, 97076 
Würzburg / Duitsland (bij vestigingen van HENSEL-VISIT) of de respectievelijke partner-
studio‘s.
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MADE  IN  GERMANY

I. SCOPE
1. De volgende bepalingen en voorwaarden vormen een integraal onderdeel van alle juridische transacties, met name alle inkoop- of leverings- en 
servicecontracten, die we afsluiten met klanten (kopers, klanten).
2. Algemene voorwaarden die in strijd zijn met deze algemene voorwaarden - in het bijzonder de aankoopvoorwaarden - van zakenpartners zijn niet 
geldig voor zover ze in tegenspraak zijn met deze voorwaarden. Tegenstrijdige voorwaarden kunnen alleen rechtsgeldig zijn als we dit schriftelijk 
overeenkomen.

II. SCHRIFTELIJKE VORM CLAUSULE
De juridische geldigheid van de intrekking of wijziging van deze algemene voorwaarden vereist een schriftelijke overeenkomst.

III. PRIJZEN
1. Bij commerciële transacties met klanten die §§ 1-7 HGB Kaufmann eigendom als wij het recht, zelfs nadat het contract aan toeslagen in de mate 
dat componenten in de berekening van de prijs zijn veranderd heffen; Naast allerlei soorten vergoedingen zijn dit ook openbare taken, belastingen en 
douanerechten, vrachttoeslagen, prijsverhogingen van onze leveranciers en dergelijke. In het geval van de bovengenoemde voorwaarden die leiden tot 
een nieuwe verhoogde prijsberekening, wordt de verhoogde prijs als overeengekomen beschouwd.
2. De prijzen zijn af magazijn (magazijntransacties) of af fabriek (winkels van derden) en hun berekening vindt plaats in het bedrag dat geldt op de 
dag van levering (dagprijsclausule); Assemblage, verpakking, vrachtkosten, verzend- en loskosten, douanerechten, eventuele verzekerings- en andere 
kosten zijn ook niet inbegrepen en kunnen afzonderlijk worden gefactureerd.
3. Aanvullende overeenkomsten, toezeggingen en wijzigingen of aanvullingen van een schriftelijk of per telex gesloten overeenkomst moeten
schriftelijk worden vastgelegd. Illustraties en informatie in catalogi en brochures zijn slechts bij benadering, tenzij uitdrukkelijk als bindend wordt 
aangemerkt. Wijzigingen zijn voorbehouden. Voor brochures, illustraties, tekeningen, schetsen, voorbeelden en andere documenten, behouden wij 
ons eigendoms- en auteursrechten. Ze mogen niet zonder onze toestemming voor anderen toegankelijk worden gemaakt en moeten onmiddellijk op 
verzoek aan ons worden geretourneerd.
Onze aanbodsprijzen kunnen worden gewijzigd. De prijzen volgens de orderbevestiging in Euro of in de overeengekomen valuta zijn van toepassing. 
Om aan alle prijzen te worden toegevoegd, is de btw van toepassing. We zijn niet gebonden aan de prijzen die zijn overeengekomen voor eerdere 
bestellingen bij het accepteren van vervolgorders. Alle wijzigingen in de overeengekomen vreemde valuta en de wisselkoers in euro‘s met betrekking 
tot deze vreemde valuta die zich na het sluiten van het contract voordoet, worden door de klant gemaakt.
Als de klant niet binnen de overeengekomen termijn of tot een afgesproken datum een oproeporder oproept, kunnen we een aanvullende periode van 
2 weken voor de oproep instellen. Na vruchteloos verlopen van deze periode, hebben wij het recht om 20% van de nettoorderwaarde als compensatie 
te claimen. Verdere aanspraken op schadevergoeding blijven onverlet.

I. INFORMATIE
Informatie die van ons wordt verkregen over leveringen en andere diensten zal vrijblijvend worden gedaan, zelfs als deze schriftelijk worden verstrekt. 
Bij afwezigheid van een andere schriftelijke kennisgeving, zal informatie in geen geval worden beschouwd als een verzekering van eigenschappen.

II BETALINGEN, INTERESSE IN TIJDEN
1. Onze vorderingen zijn betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum.
2. Factuurbedragen van minder dan Euro 50,00 netto, reparatiefacturen en huurfacturen zijn over het algemeen netto betaalbaar binnen 10 dagen na 
factuurdatum. Daarnaast berekenen wij administratiekosten van € 2,50 netto voor rekeningen onder € 50,00.
3. Als de betaling is 30 dagen na de factuurdatum (target overschreden), dus we hebben het recht om klanten die Kaufmannseigen- economie 1-7 
HGB in termen van §§ vanaf de datum van de overschrijding, een rente van 6% boven de om de toepasselijke disconteringsvoet van de Deutsche 
Bundesbank te berekenen zonder dat een speciale herinnering nodig is. Voor klanten zonder handelaar woning, hebben wij het recht, plus de 
ontvangst van de herinnering van vertragingsrente. BTW in het bedrag moet worden berekend, die wij bezitten voor het gebruik van bankkredieten 
(gebruikelijke bank rente) te betalen.
4. Het verlenen van contantkorting veronderstelt dat de klant niet in gebreke is met de betaling van andere leveringen uit de zakelijke relatie en dat 
hij het factuurbedrag minus contante korting volledig betaalt. Tenzij anders uitdrukkelijk bepaald door de klant, worden betalingen verrekend met de 
oudste openstaande factuur inclusief bijbehorende vorderingen.
5. Als we gebruik maken van notities en controles in de betaling, de onderliggende verplichtingen gelden voor alle gevallen slechts geacht terugbe-
taald, wanneer de uitwisseling of controleren bedrag is gecrediteerd door de schuldenaar van de veiligheid. Er is geen verplichting om op wisselbrieven 
te handelen. Alle wissels en cheques en dagvergoedingen komen voor rekening van de betaler en moet onmiddellijk worden betaald na de aankondi-
ging. Kortingsaftrekken zijn uitgesloten in geval van wisselbrieven. Voor de tijdige presentatie, protest, kennisgeving en de terugkeer van niet-betaling 
zijn wij niet aansprakelijk als wij en onze agenten te hebben gehandeld met opzet of grove nalatigheid.
6. Niet-naleving van de overeengekomen of van toepassing is als gevolg van deze voorwaarden van de betalingstermijnen en mislukte herinneringen, 
opschorting van betaling, aanvraag voor het openen van een faillissement of een gerechtelijke schikking met betrekking tot de activa van de cliënt 
of de hoogte van andere omstandigheden die leiden tot een aanzienlijke verslechtering van de kredietwaardigheid te worden, we kunnen nog niet 
geleverd tegenhouden en stoppen met verdere werkzaamheden aan de lopende orders, totdat de klant betaalt vooraf of beveiliging. De opdrachtgever 
van deze verplichting is om de veiligheid te verbeteren binnen een door ons te stellen periode van 2 weken niet doen, hebben wij het recht zich terug 
te trekken uit de overeenkomst of schadevergoeding wegens niet-uitvoering.
Deze compensatie wordt berekend dat geval met de reeds voltooide maar nog niet geleverde goederen aan de hoogte van de deelhoeveelheid factuur 
met betrekking tot de lopende opdracht ten belope van 20% van de netto factuurbedrag van de lopende bestelling of een gedeelte order.
geruild 7. Als met onze toestemming delen niet door ons veroorzaakt redenen, moeten we 15% van de waarde, maar niet minder dan EUR 5, - 
berekend om de gemaakte kosten te dekken. Speciale ontwerpen, gewijzigde onderdelen en kleurenfolies zijn uitgesloten van retournering of ruil. De 
vrachtkosten zijn altijd ten laste van het retourstation.
8. De aannemer heeft slechts recht op verrekening indien de tegenvordering onbetwist of wettelijk bepaald door het oordeel. In alle andere gevallen 
is compensatie uitgesloten.

VL. ANNULERING VAN TITEL
1. In het geval dat wij niet op de juiste manier en op tijd zelf zijn geleverd, zijn wij vrijgesteld van onze leveringsplicht. We hebben dan het recht om 
ons terug te trekken uit het contract. Ook hebben wij het recht terug te trekken uit de overeenkomst indien de prestaties niet kan worden geleverd 
op tijd als gevolg van overmacht of als gevolg van een collectieve actie (staking in ons bedrijf of in de werking van de leveranciers of de werking van 
de installatie leveranciers) of niet.
2. We hebben ook het recht om uit het contract te stappen als de klant in gebreke is met verplichtingen uit andere contracten die hij met ons heeft 
gesloten.

VII. BEHOUD
Tot aan de volledige betaling van de levering zaken blijven eigendom van het bedrijf HENSEL-VISIT GmbH & Co. KG, zelfs als ze zijn besteld voor 
wederverkoop of de koper een betaling is verleend. dit is van toepassing tot de vervulling van alle vorderingen die voortvloeien uit de zakelijke relatie 
met de koper. Het eigendom gaat pas over op de koper als hij zijn volledige verplichtingen heeft
van leveringen van het bedrijf HENSEL-VISIT GmbH & Co. KG. Dit geldt ook als de koopprijs is betaald voor bepaalde leveringen van goederen die 
door de klant zijn aangewezen. Alle aankopen worden als één geheel beschouwd. Zolang de goederen nog onder eigendomsvoorbehoud zijn, is de 
koper niet gerechtigd om ze te verpanden noch als zekerheid aan te wijzen. Bijlagen of andere aantastingen op het eigendom van de verkoper door 
andere schuldeisers moeten onmiddellijk aan hem worden gemeld. Om de goederen te verkopen, heeft de koper recht alleen voor zover toegelaten en 
dat in dit geval de aankoopprijs van de doorverkoop van het bedrijf. HENSEL-VISIT GmbH & Co. KG geacht te zijn toegewezen. De klant is verplicht 
om de opdracht aan zijn
Kopers bekend wie te geven aan de rechten van het bedrijf beweren te maken. HENSEL-VISIT GmbH & Co. KG tegen de klant de vereiste informatie 
en met de hand over de relevante documenten.
In geval van wanbetaling, is de verkoper gerechtigd om de aan hun eigen vorderingen veilig te stellen goederen terug te nemen, zonder dat dit een 
terugtrekking te zien is, en dat de beste naar eigen goeddunken te gebruiken. De verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om te beslissen 
over het bedrag van het krediet. Als de verkoper wordt gedwongen om de verkochte goederen terug te nemen, om welke reden dan ook, stemt de koper, 
waardoor de plaats van alle de verkoper gemaakte kosten, vergoedingen, enz., En ook de verkoper een redelijke vergoeding voor de als gevolg van het 
gebruik van een bijzondere waardevermindering, evenals de Om de verkoper te vervangen door het verlies van winst. onze
Rechten die voortvloeien uit een eenvoudig, uitgebreid en uitgebreid eigendomsvoorbehoud vallen ook niet onder de factuur / cheque methode van 
betaling van de schuldenaar.
Ons eigendomsvoorbehoud blijft van kracht totdat we zijn vrijgesteld van onze wisselbriefaansprakelijkheid of aansprakelijkheid onder een wissel-
borggarantie of goedkeuring in dit geval.

VIII. DEELLEVERINGEN
We hebben op elk moment recht op gedeeltelijke leveringen.

VII. LEVERING
VII. 1. De overeengekomen levertijd aangehouden indien mogelijk, maar het is slechts bij benadering, onvoorziene gebeurtenissen en andere 
barrières zoals overmacht, bedrijfsstoringen, etc ..
VIII. De overeengekomen levertijd begint niet voordat alle technische details, inclusief de nodige vragen van de fabrikant, zijn opgehelderd.
IX. 2. Aan de leveringstermijn is voldaan als vóór de vervaldatum de verzendopdracht is afgegeven aan het transportbedrijf en de geadresseerde is 
geïnformeerd over de gereedheid voor verzending.
X. 3. Claims voor schade van welke aard dan ook voor niet-tijdige leveringen zijn uitgesloten.
XI. 4. Indien de koper weigert de aflevering op de overeengekomen datum van levering te aanvaarden, dan is de verkoper behoudt zich het recht 
voor om de items bij een lokale expediteur op te slaan ten koste van de koper.
XII. 5. De verkoper is van de verplichting om gratis te leveren als kehrs- door overmacht, met name door de maatregel van bestuur, de levering en 
operationele storingen, stakingen, lock-outs en de tekorten aan grondstoffen of andere omstandigheden onnodig bemoeilijkt de uitvoering of onmo-
gelijk is. Zij is verder vrijgesteld van de leveringsplicht indien tijdens de uitvoering van de opdracht omstandigheden bekend worden die aanleiding 
geven tot twijfels over de kredietwaardigheid van de koper. In dit geval is de verkoper alleen verplicht om te leveren als vooruitbetaling of voldoende 
zekerheid is gesteld. De koper is verplicht om te accepteren, zelfs als de levering wordt vertraagd door de bovengenoemde gebeurtenissen. Hij is niet 
vrijgesteld van de aankoopverplichting als een nieuw model wordt geleverd als gevolg van wijziging en verbetering door de fabrikant.
XIII. 6. De koper heeft slechts recht op het contract voor niet-naleving van de leveringstermijn annuleren wanneer het bedrijf. HENSEL-VISIT GmbH 
& Co.KG per aangetekende brief een redelijke termijn van respijt (minstens 8 weken na de datum van verzending van aangetekende brief ab) is 
ingesteld.
XIV. 7. De levering van de apparatuur gebeurt af magazijn Cuijk. Wijze van transport en transportroutes worden overgelaten aan onze keuze vanwege 
geen speciale instructies. In principe wordt een transportverzekering berekend voor een bedrag van 3 ‰ van de nettowaarde. De verpakking wordt 
tegen kostprijs in rekening gebracht. Bij het overhandigen van de goederen aan de expediteur of koerier, uiterlijk bij het verlaten van de fabriek of het 
magazijn, worden het materiaal- en prijsrisico overgedragen aan de klant. Dit geldt ook als wij het vervoer met onze eigen voertuigen franco of voor 
levering naar de plaats van levering uitvoeren. De overdracht van risico‘s naar de klant gebeurt ten laatste op het moment van het verlaten van de 
goederen vanuit het magazijn. Beschadigde goederen die zijn aangekomen (zelfs bij intacte verpakking) moeten onmiddellijk worden gemeld aan het 
postkantoor, de spoorweg, de expediteur of een ander transportbedrijf en moeten een feiteninventaris uitvoeren. Klachten zonder dit feit kunnen niet 
worden aanvaard.
XV. XVI. RECHTEN
XVI. Illustraties, tekeningen, schema‘s enz. Die bij onze aanbiedingen of leveringen zijn gevoegd, blijven ons eigendom en mogen niet worden 
gereproduceerd of ter beschikking worden gesteld aan derden in welke vorm dan ook zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
XVII. 
XVIII. XVII. KLACHTEN
XIX. 1. Voor zover de klant een handelaar in de zin van §§ 1-7 HGB is, is deze verplicht om eventuele klachten (slechte en / of andere leveringen) 
onverwijld, maar uiterlijk binnen 8 dagen, te melden, tenzij de wet korter is Periode bepaalt (bijv. §§ 337, 378 HGB), schriftelijk om aan ons te 
melden, anders verliest hij eventuele garantieclaims op basis van de beweerde gebreken. Met betrekking tot de plicht tot terechtwijzing van klanten 
die geen koopmanschap hebben, zijn de wettelijke bepalingen van toepassing op de klacht.
XX. 2. Kopers met koopmansgoederen hebben gebreken, die niet kunnen worden ontdekt, zelfs niet met zorgvuldig onderzoek binnen de periode 
vermeld in sectie 1 van deze bepaling, onmiddellijk na ontdekking met onmiddellijke stopzetting van enige verwerking, maar uiterlijk binnen 3 weken 
na ontvangst van de goederen om te berispen. Materiële gebreken die niet zichtbaar zijn tijdens verwerking bij onze leveranciers zijn uitgesloten van 
de garantie.
XXI. 3. In ieder geval hebben wij recht op herstel van gebreken, creditering van de inferieure waarde, levering van defectvrije goederen (vervanging) 
of onderdelen die vrij zijn van gebreken en, in het geval van onvolledigheid, latere levering indien wij gegronde klachten hebben. In het geval van 
gerechtvaardigde klachten, moeten we verklaren dat we deze optie binnen een redelijke termijn moeten uitoefenen. In het geval van falen van de 
reparatie en / of de vervangende levering, heeft de klant het recht om een vermindering van de vergoeding of ontbinding van het contract te vragen.
XXII. 4. We verlenen eindgebruikers 36 maanden voor nieuwe producten van het merk Hensel en 12 maanden voor verkoopproducten vanaf de 
factuurdatum. De garantie geldt niet voor flitsbuizen, lampen, glazen veiligheidsbelletjes, batterijen, batterijen, kabels en stekkers (tenzij het defect 
aantoonbaar aanwezig was bij de levering). De garantie is alleen van toepassing als de apparaten correct worden gebruikt volgens de instructies in 
de bedieningsinstructies. In het geval van ongeautoriseerde wijzigingen of interferentie met derden, is de garantie ongeldig. Het garantiebewijs is het 
aankoopbewijs of de afleveringsbon. Voor apparaten die in het buitenland zijn aangeschaft, zijn de garantievoorwaarden van de lokale distributeur of 
dealer van toepassing.
XXIII. 
XXIV. XVIII. REPARATIE‘S
XXV. 1. Apparaten die naar ons worden verzonden, moeten veilig worden verpakt (glazen onderdelen!). De afzender is aansprakelijk voor alle schade 
die wordt veroorzaakt door een suboptimale verpakking.
XXVI. 2. Elk apparaat dat voor reparatie naar ons wordt gestuurd, moet naast het adres en telefoonnummer van de klant vergezeld gaan van de meest 
nauwkeurige foutbeschrijving.
XXVII. 3. Op verzoek stellen we een schriftelijke schatting op. Als de kostenraming wordt afgewezen, berekenen we een vast tarief van EUR 35,00 
plus verzendkosten voor elke eenheid voor de uitvoering van de noodzakelijke werkzaamheden en worden de goederen geretourneerd in de staat 
waarin ze zijn geleverd.
XXVIII. 4. Als een kostenraming wordt afgewezen en de reparatiekosten de tijdswaarde van het apparaat overschrijden of overschrijden, informeren 
we de klant voordat de reparatie wordt uitgevoerd.
XXIX. 5. Als een reactie van de klant niet binnen vier weken na een offerte wordt ontvangen, worden de eenheid (en) niet gerepareerd en wordt het 
forfaitaire bedrag voor de schatting berekend.
XXX. 6. De garantie voor reparaties strekt zich uitsluitend uit tot het uitgevoerde werk, niet tot onafhankelijk optredende storingen.
XXXII. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING
1. We zijn alleen aansprakelijk voor opzet of grove nalatigheid van schade voor directe of indirecte schade als gevolg van nalatigheid in contracton-
derhandelingen, verwijtbare niet-nakoming van het contract, verwijtbaar ingebracht verzuim of als gevolg van een positieve schending van claims. Wij 
zijn in alle gevallen slechts licht nalatig van de verplichting tot schadevergoeding.
2. Indien wij schuldig zijn aan grove nalatigheid in het kader van contractuele relaties met zakelijke klanten (§§ 1-7 HGB), dan is onze aansprakeli-
jkheid verder beperkt tot directe schade, aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade is uitgesloten.
3. Wij zijn niet aansprakelijk voor materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van de apparatuur in strijd met de 
instructies in de bedieningsinstructies. Evenzo komen we niet voor gevolgschade (zoals vergoeding verlies, etc.) op u.U. veroorzaakt door een defect 
in onze apparatuur.

XXXIII. JURISDICTIE, PLAATS VAN PRESTATIES
Plaats van uitvoering voor onze leveringen en jurisdictie bij dergelijke klanten die geregistreerde handelaren zijn, is Würzburg. Voor het overige zijn 
de wettelijke bepalingen van toepassing met betrekking tot de plaats van jurisdictie.

XXXIV. UITWISSELING OF RETOURZENDING: De koper heeft geen recht op omruiling of inwisseling van een gekocht product.

XXXV. BEDRIJFSTIJDEN: Kantooruren zijn maandag tot en met donderdag van 08:00 tot 17.00 uur.

XVII. INACTIE VAN VOORWAARDEN
Mocht een van deze voorwaarden niet effectief zijn of nietig verklaard worden door een definitieve rechterlijke uitspraak, dan blijft de geldigheid van 
de overige voorwaarden onverminderd van kracht.

STAND: maart 2017. Alle voorgaande voorwaarden verliezen hierbij hun geldigheid.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HENSEL STUDIOTECHNIEK FREEMASK
BLITZSCHNELL AUTOMATISCH FREISTELLEN!

WAS IST FREEMASK?
freemask ist die schnellste und exakteste Lösung, um passgenaue und 
homogene Freistellmasken im Studioalltag zu erzeugen. Selbst kleinste 
Strukturen, Details und Transparenzen werden perfekt wiedergegeben. 
Die Maske entsteht schon bei der Fotoaufnahme, und mit Hilfe der Software 
Mask Integrator von Picture Instruments wird die Freistellarbeit in der 
Postproduktion praktisch gleich miterledigt, was Ihnen einen effizienten und 
schnellen Workflow bei höchster Qualität ermöglicht. freemask ist in 
Zusammenarbeit mit der schoepe GmbH entstanden.

WAS BENÖTIGE ICH FÜR 
DIE ANWENDUNG VON FREEMASK?
Sie benötigen HENSEL-Blitzgeräte mit freemask-Empfänger (integriert oder 
extern), den freemask-Funksender und eine Digitalkamera mit Serienbildfunkti-
on (mind. 3 Bilder pro Sekunde). 

Diese Blitzgeräte haben freemask bereits integriert: 

EXPERT D, INTEGRA PLUS, CITO 500, 
NOVA D, NOVA DL, PORTY L, 
TRIA 24 SF

Für die Auslösung dieser Geräte steht der freemask-Sender zur Verfügung. Die 
Funkkomponenten, mit denen Sie Blitzanlagen verschiedener Hersteller 
freemask-fähig machen können, sind auch einzeln erhältlich.

Übrigens: Die freemask-Geräte können Sie natürlich auch für den normalen 
Betrieb nutzen, wenn keine Freistellarbeiten gefordert sind. 
Den größten Komfort in der Postproduktion bietet die Mask Integrator Software 
von Picture Instruments, die Ihnen die freemask-Aufnahmen nicht nur sofort 
während des Fotografierens freistellt, sondern diese auch auf jeden beliebigen 
neuen Hintergrund platzieren kann. Schneller und einfacher geht es nicht!

WIE FUNKTIONIERT FREEMASK?

Mit Hilfe der Serienbildfunktion Ihrer Kamera und des freemask-Senders 
werden pro Auslösung automatisch zwei Aufnahmen gemacht: 

Bei der ersten wird das Motiv ganz nach Ihren Vorgaben belichtet (1), 
bei der zweiten Aufnahme wird nur der Hintergrund beleuchtet (2). 
Aus dieser Gegenlichtaufnahme lässt sich in der Postproduktion eine pixelgenaue 
Maskierung erzeugen.

Infos und Video-Tutorial

Der freemask-Workflow ist eine Kooperation von:

(1)

(2)

Fotos: Daniel Jaroschik
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