
 

 

 
 
Art. 1 Reservering, huurperiode, gegevens huurder  

1. De huurder reserveert telefonisch, per app of per email of via het 
reserveringsformulier van de website.  

2. Bij het reserveren gaat de huurder akkoord met deze algemene 
voorwaarden.  

3. Een huurperiode bestaat uit het aantal vooraf gereserveerde uren, met 
een minimum van 2 uur. Eventuele uitleg over het gebruik van de ruimte 
en apparatuur, het opstellen van verlichting, personen en/of producten en 
het gebruik van visagie vallen geheel binnen de gehuurde termijn.  

4. Indien de agenda dit toelaat is op verzoek verlenging van de huurtermijn 
mogelijk.  

5. Bij bezoek aan de studio dient de huurder een afschrift van zijn of haar 
identiteitsbewijs af te geven.  

Art. 2 Huurovereenkomst, annulering, borg, betalingsvoorwaarden  

1. De algemene voorwaarden zijn van kracht nadat de huurder en 
verhuurder akkoord zijn gegaan met de reservering. De huurder ontvangt 
een bevestiging van de reservering.  

2. Bij aanvang van de huur wordt het contract samen met deze algemene 
voorwaarden door de huurder ondertekend. 

3. De huurder is volledig verantwoordelijk voor alle personen en dieren die 
vanwege zijn reservering aanwezig zijn of aanwezig waren. 

4. Het gebruik van de op de website vermelde inbegrepen studio verlichting, 
apparatuur, visagie ruimte en omkleedruimte (mits anders vermeld) is bij 
de prijs inbegrepen. 

5. De huurder kan op verzoek het aanwezige achtergrondpapier (op rol) 
gebruiken. Dit dient ten alle tijden aan het aanwezige studio personeel te 
worden gevraagd. Deze hangen dan de benodigde rol voor je op. Indien er 
schade aan het papier is ontstaan tijdens het gebruik wordt hiervoor een 
bedrag van 20,00 euro aan kosten in rekening gebracht. 

6. Annulering is kosteloos mogelijk tot 4 dagen voor aanvang van de 
huurperiode. Bij annulering tot 3 dagen van aanvang van de huur wordt 
50% van de totale huurprijs in rekening gebracht. Bij annulering tot 2 



 

dagen van aanvang van de huur wordt 75% van de totale huurprijs in 
rekening gebracht. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de huur 
wordt 100% van de totale huurprijs in rekening gebracht. 

7.  Indien een of meer huisregels niet worden nageleefd kan de huur 
tussentijds terstond worden beëindigd. De huurder is in dat geval het 
totale bedrag van de gehele huurtermijn verschuldigd. 

8. Voor aanvang van de huur wordt door de huurder een borg van € 100,- 
voldaan. Met deze borg kan eventuele schade, en/of verlies van de 
gehuurde artikelen gedeeltelijk ingedekt worden. De huurder ontvangt het 
volledig bedrag terug als huurder het gehuurde in goede staat zonder 
schade en/of vermissingen achterlaat bij de verhuurder. 

9. De huur van de studio dient vooraf te worden voldaan. Dat kan middels 
een betaallink dan wel contant voor aanvang van de huurperiode. Huur 
van extra apparatuur dient tevens vooraf te worden voldaan. Eventuele 
extra gemaakte kosten tijdens de verhuur dient huurder ten alle tijden 
direct na afloop van de huurperiode contant of per pin te voldoen. 

10. Uitsluitend tenzij verhuurder dit uitdrukkelijk vooraf schriftelijk goedkeurt 
kan er na afloop van de huurperiode worden betaald. Contant dan wel 
met betaallink of op rekening. Deze factuur dient dan binnen 7 dagen na 
afloop van het huren te worden voldaan. 

11. Prijzen zijn vermeld op de website. Alle daar genoemde bedragen zijn 
excl. 21% BTW, tenzij anders vermeld. 

12. In de avond en het weekend geldt normaliter een toeslag van 25%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Art. 3 Overmacht, Aansprakelijkheid, Onderhoud  

1. Wanneer de verhuurder niet aan haar verplichtingen jegens de klant kan 
voldoen wegens overmacht, wordt de nakoming van die verplichting 
opgeschort voor de duur van de overmacht toestand.  

2. Ingeval van overmacht heeft de huurder geen recht op enige 
(schade)vergoeding. 

3. De verhuurder brengt de huurder zo spoedig mogelijk van een dreigende 
overmacht op de hoogte. 

4. De huurder van de studio is aansprakelijk voor eventuele beschadiging 
en/of diefstal van alle ter beschikking gestelde apparatuur, 
gebruiksvoorwerpen en gebouwen, ongeacht of deze schade veroorzaakt 
is door derden die door de huurder voor zijn/haar shoot de toegang tot 
het gebouw is verleend.  

5. De huurder dient vòòr gebruik van enige apparatuur deze te controleren 
op volledigheid en op beschadigingen. Als deze controle blijk geeft van 
beschadiging of vermissing, dient dit door de gebruiker vooraf direct 
gemeld te worden. 

6. Naast het zorgvuldig gebruik van aanwezige materialen wordt er van de 
huurder verwacht dat aan het eind van de huurperiode de studio met 
apparatuur en accessoires schoon en in onbeschadigde en werkende 
toestand wordt opgeleverd. Indien de huurder de studio aan het einde van 
de huurperiode niet in een nette staat oplevert, dan is de huurder 
gehouden om noodzakelijke schoonmaakkosten te vergoeden die hierbij 
worden bepaald op € 25,- excl btw per uur.  

7. Alle overige geconstateerde vermissingen en beschadigingen na gebruik 
door huurder komen voor rekening van huurder. Zonder schriftelijke 
toestemming van de verhuurder mag niets uit de studio’s worden 
weggenomen of geleend.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Art. 4 Verzekering, melden schade, diefstal, beveiliging  

1. De huurder verklaart door middel van ondertekening van de 
overeenkomst en akkoordverklaring met de algemene voorwaarden, in het 
bezit te zijn van een behoorlijke WA-verzekering die eventuele schade 
dekt.  

2. Beschadigingen en vermissingen dienen door huurder onmiddellijk aan 
verhuurder gemeld te worden.  

3. Beschadiging en vermissing dienen door de huurder vergoed te worden 
op basis van nieuwwaarde, ongeacht zijn polisvoorwaarden.  

4. Verlies en diefstal wordt onmiddellijk aan de politie doorgegeven. I.v.m. 
diefstal worden de in- en uitgangen bewaakt door sensoren, camera’s en 
een alarmsysteem.  

Art. 5 Overige bepalingen en huisregels 

1. Op de rondingen van de limbowand mag niet worden gelopen i.v.m. 
mogelijkheid tot beschadiging. Men dient minimaal 1 meter afstand te 
houden van deze rondingen. 

2. Na gebruik moet de studio netjes worden achtergelaten zoals deze 
werd aangetroffen, de limbowand mag niet vervuild worden 
achtergelaten. 

3. Binnen roken is in het geheel niet toegestaan. 
4. De huurder is verantwoordelijk voor iedereen die hij voor zijn shoot 

toegang tot het gebouw verleent. 
5. Het is huurder en door hem meegenomen personen niet toegestaan 

zich elders in het gebouw te bevinden, met uitzondering van het toilet. 
Het toilet bevindt zich aan de overkant op adres 1079-H. 

6. De voordeur moet altijd gesloten blijven i.v.m. insluiping en preventie 
van diefstal. 

7. Gebruik van alcohol en drugs is niet toegestaan. Ook niet als de 
gebruikers hiervoor even naar buiten gaan. 

8. Bij het niet naleven van de huisregels kan de huur tussentijds worden 
beëindigd; De huurder is dan het totaalbedrag van de gehele 
huurtermijn verschuldigd. 

9. Bij eventuele geschillen is het Nederlands recht van toepassing, de 
bevoegde rechtbank is de rechtbank Gelderland. 

 


