SPELREGELS
Leuk dat je gebruik wilt maken van mijn studio, ik wens je veel plezier. Ik ben erg zuinig op de studio dus graag
maak ik je attent op de spelregels. Ik vind het altijd leuk om gemaakte beelden/video’s in de studio te zien :)
Aanvang/sluit:
Host:

Props:

Muren:
Geluid:
Corona:
Voor vertrek:
Achtergronden:
Parkeren:
Logistiek:
Bereikbaarheid:
Overig:
Zwarte zolen:
Afval:

Schoonmaakkosten
Uitloop:
Roken:
Ruimte:
Drank:
Eten:
.

De studio is 15 minuten voor aanvang huur geopend,
De studio wordt 15 minuten na einde vastgestelde huur gesloten
Bij binnenkomst zal de host desgewenst een korte rondleiding en
uitleg over alle mogelijkheden geven.De host opent en sluit de studio
Tijdens de shoot is de host telefonisch of per app bereikbaar voor vragen en
verzoeken. Als jullie klaar zijn dan graag even laten weten.
Alle losstaande en hangende items in de studio mogen verplaatst worden
Alle items mogen gebruikt en gefotografeerd worden tijdens de shoot Items mogen
nooit gesleept en moeten altijd getild worden om de vloer beschermen
Er mag niets op de muren worden geplakt
Onze Sonos systeem mag worden gebruikt, met respect voor de buren
Verantwoordelijkheid voor veilig werken en naleving corona maatregelen ligt bij de
huurder.
Alle items moeten voor verlaten studio weer op hun originele plaats
zijn gezet
Voor papieren achtergronden rekenen wij € 10,– per meter. (als deze vervuild en of
gekreukt zijn)
er kan gratis geparkeerd worden, voor de studio zelf zijn 5 parkeerplaatsen en
tegenover de studio voldoende parkeerhavens die gratis te gebruiken zijn.
Afhandeling van logistiek buiten de gehuurde studio tijd 25,– per uur.
De studio is goed te bereiken voor laden/lossen en er u kunt gemakkelijk en gratis
parkeren. Ook met openbaar vervoer is de studio goed te bereiken. De bushalte is 100
meter verder (lijn 90 vanaf CS ‘s-Hertogenbosch).
Er zijn diverse beugels en haken beschikbaar om attributen op te
Hangen en er kan eventueel een auto binnen gereden worden. En een rijdend
achtergrondsysteem aanwezig voor achtergrondpapier rollen.
Niet met zwarte zolen op de witte studiovloer, geen attributen of autobanden
slepen over de witte studiovloer.
Eventueel restafval, karton en glas weggooien in de bakken schuin
tegenover de studio
Afwas gedaan en de studio bezemschoon achterlaten
50,– wanneer de studio vuil wordt achtergelaten of de witte studiovloer zwart
wordt achtergelaten.
Indien uitloop is gewenst wordt de optie tijdig met de host besproken
Per uur uitloop wordt €70,- excl. in rekening gebracht
Roken is binnen niet toegestaan, maar kan achter in de daarvoor
aangewezen buitenruimte.
Tijdens de huur mag de hele studio gebruikt worden. De bovenverdieping
inclusief daglichtstudio, benedenverdieping, visagie, make-up
Koffie/thee gratis. Frisdrank uit de koelkast klein blikje € 0,60
Kan in de ontmoetingsruimte, een combi-magentron is aanwezig, supermarkt is vlakbij
en via thuisbezorgd kan er worden besteld.
De studio wordt verwarmd dmv vloerverwarming en een blower.

BETALING, OVEREENKOMST ANNULERING en AANSPRAKELIJKHEID
Betaling

Studiohuur dient voor aanvang huurdatum betaald te zijn. Na betaling is
huurder akkoord met de in dit document genoemde voorwaarden. Gereserveerde
uren worden ten allen tijde in rekening gebracht.

Overeenkomst:

De overeenkomst tot huren van de studio wordt via de mail bevestigd. Via de mail
worden de datum, tijd en prijs definitief vastgesteld.

Aansprakelijkheid:

Bij aangerichte schade of beschadigingen aan lampen of decors in studio is huurder
zelf aansprakelijk en zullen eventuele herstelkosten in overleg aan huurder worden
doorbelast.
Wanneer onze huisregels worden geschonden behouden we ons het
recht de shoot te beëindigen en wordt de volledige vastgestelde prijs
in rekening gebracht

Schade:

Tijdens de shoot is de huurder is zelf verantwoordelijk voor hetgeen in
de studio plaatsvindt. Wanneer iets kapot gaat, beschadigd raakt of
verloren gaat wordt dit direct gemeld aan de host en tevens per mail
gecommuniceerd aan info@lindavdbroek.com
De reparatie of vervang kosten worden volledig verhaald op de huurder

Annulering:

Indien de shoot niet door kan gaan, door welke reden dan ook, gelden de
volgende annuleringsvoorwaarden. Annulering kan per mail aan
info@lindavdbroek.com

Door huurder :

1. Tot 14 dagen voor plaatsvinden van de shoot kan de huur kosteloos
worden geannuleerd
2. Tot 7 dagen voor plaatsvinden van de shoot kan de huur worden
geannuleerd tegen een betaling van 50% van de vastgestelde prijs
3. 7 dagen of minder voor plaatsvinden van de shoot wordt de volledige
vastgestelde huurprijs in rekening gebracht
4. In overleg is het mogelijk de huurdatum te verplaatsen.

Door verhuurder:

1. Indien de studio door overmacht (bijvoorbeeld lekkage) niet verhuurd kan
worden, wordt in overleg met de huurder een nieuwe datum gekozen en
krijgt de huurder tevens een korting van 25% op het vastgestelde
huurbedrag
2. In het geval van overmacht kan de verhuurder niet aansprakelijk worden
gesteld voor reeds gemaakte kosten door huurder.

Heel veel plezier tijdens de shootdag, en altijd leuk als je ideeen hebt voor de studio.

