
ALGEMENE VOORWAARDEN - Studioverhuur - Studio Momentum

1. HUURPERIODE, RESERVERING, PRIJZEN
• Deze huurovereenkomst wordt afgesloten tussen de hierboven als huurder aangeduide 

persoon en de verhuurder.
• Een huurperiode bestaat uit het aantal door de huurder gereserveerde uren. Op verzoek is 

uitloop mogelijk. 
• De huurperiode geldt voor een minimum van 2 uur incl. uitleg, opstellen belichting, 

opstellen personen of producten en eventuele visagie.  
• De reservering geschiedt per email of door het invullen van het reserveringsformulier op 

de website door de huurder zelf. Bij het reserveren verklaart de huurder zich akkoord met 
deze algemene voorwaarden. 

• Betaling van het verschuldigde huurbedrag dient te gebeuren voor aanvang van de 
huurperiode, op rekeningnummer BE98 8601 1315 1993.

• Bij begin van de huur dient de huurder een kopie van een identiteitsbewijs af te geven. 
• Een waarborg van 200 € dient contant betaald te worden bij aanvang van de huur, deze 

wordt terugbetaald op het einde van de huur, na nazicht van het materiaal.
• De studio kan gehuurd worden tussen 8u en 23u, Ook tijdens het weekend.
• Huurprijzen: de geldende prijzen staan vermeldt op de website.

2. HUUROVEREENKOMST, BETALING
• De geregistreerde huurder is volledig verantwoordelijk voor alle personen en dieren die 

vanwege zijn reservering/huur aanwezig zijn of aanwezig waren. Onder de naam huurder 
in deze algemene voorwaarden worden ook verstaan alle personen die vanwege de 
huurder in de studio aanwezig zijn of zijn geweest. 

• In het huurbedrag is inbegrepen het gebruik van de aanwezige apparatuur behorende bij 
de studio, de visagiehoek, de zithoek en de omkleedruimte zoals op de website vermeld, 
en de sanitaire voorziening buiten de studioruimte in De Spinnerij. 

• Bij annulering door huurder binnen 1 week voor aanvang van de huurperiode, is deze aan 
de verhuurder 50% van de huursom verschuldigd. Bij annulering binnen 48 uur voor 
aanvang van de huurperiode is aan verhuurder 100% van de huursom verschuldigd. De 
huurprijs en eventueel bijkomende kosten zijn op de website vermeld. Alle op deze site 
genoemde bedragen zijn incl. 21% BTW, tenzij anders vermeld. Contante betaling per 
overschrijving is verplicht.

• De verhuurder behoudt zich het recht om de reservatie te annuleren, dit echter ten laatste 
48 uur voor de aanvang van de huurperiode, zonder daarvoor een reden of een 
schadevergoeding te moeten geven aan de huurder. Eventuele betaalde sommen worden 
in dat geval 100% terugbetaald aan de huurder.

• De verhuurder behoudt zich het recht om een reservatie te weigeren.

3. TER BESCHIKKING GESTELDE APPARATUUR, VOORWERPEN EN FACILITEITEN
• De ter beschikking gestelde apparatuur en faciliteiten zijn volgens de omschrijvingen 

vermeld in artikel 10 onderaan dit document.  De huurder verklaard deze lijst bij aanvang 
van de huurperiode gecontroleerd en goedgekeurd te hebben.

4. AANSPRAKELIJKHEID, ONDERHOUD
• De ondertekenaar van deze overeenkomst is aansprakelijk voor beschadiging en diefstal 

van al de ter beschikking gestelde apparatuur, gebruiksvoorwerpen en gebouwen. De 
huurder erkent, ook namens alle aanwezige personen vanwege zijn huurperiode, bij 
akkoord verklaring van deze algemene voorwaarden automatisch de aansprakelijkheid 
van het gehuurde en verklaart daarmee tevens te beschikken over alle informatie en 



vaardigheden om het gehuurde correct en professioneel te gebruiken en te onderhouden. 
• De huurder dient vòòr gebruik van de apparatuur deze te controleren op aanwezigheid en 

op eventuele beschadigingen. Voor aanvang van de huurperiode dient de huurder de 
checklist in artikel 10 te overlopen, aan te kruisen en apart te ondertekenen. Als bij die 
controle blijk is van beschadiging of vermissing, dient dit door de gebruiker vooraf gemeld 
te worden op de checklist. Indien er vooraf geen gebreken zijn gemeld, zullen alle 
geconstateerde vermissingen en beschadigingen na gebruik door die huurder, voor 
rekening van die huurder komen. 

• Zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder mag niets uit de studio’s worden 
meegenomen of geleend.

• De verhuurder is niet verantwoordelijk voor schade aan materiaal van de huurder noch 
voor gebeurlijke ongevallen, voor, tijdens en na de huurperiode.

• De verhuurder is voor het in bewaring nemen van de camera uitrusting en 
geheugenkaarten van de huurder op geen enkele manier aansprakelijk voor schade of 
diefstal.

5. VERZEKERING, BESCHADIGING, DIEFSTAL, BEVEILIGING
• De huurder verklaart dmv akkoordverklaring met de algemene voorwaarden, voldoende 

verzekerd te zijn voor eventuele beschadigingen en vermissingen van materiaal en 
gebouwen.

• Beschadigingen en vermissingen dienen door huurder onmiddellijk aan verhuurder 
gemeld te worden. Beschadiging en vermissing dienen door de huurder vergoedt te 
worden op basis van nieuwwaarde, ongeacht zijn polisvoorwaarden. Verlies en diefstal 
wordt onmiddellijk aan de politie doorgegeven. 

1. 6 ANDERE BEPALINGEN - HUISREGELS
• Met het ondertekenen van deze overeenkomst verklaart de huurder kennis genomen te 

hebben van de huisregels en deze te zullen naleven. Dit geldt ook voor de huisregels van 
De Spinnerij, waar de fotostudio zich in bevind.

• De studio mag enkel gebruikt worden voor fotografie- of videodoeleinden. 
• De wettelijk geldende normen inzake geluidsoverlast moeten door de huurder 

gerespecteerd worden. Hierbij stelt de verhuurder expliciet dat er in de studio geen 
feesten, fuiven of recepties mogen plaatsvinden. Het is ook verboden om rond te hangen 
in de gangen van De Spinnerij of de andere handelszaken in dit gebouw te storen voor, 
tijdens of na de huurperiode.

• De huurder is onvoorwaardelijk verantwoordelijk voor iedereen die hij voor zijn shoot 
toegang tot het gebouw verleent. 

• De huurder is verantwoordelijk voor het naleven van de, op het moment van de 
studiohuur, geldende wettelijke gezondheids- en sanitaire regels door hem/haar zelf en 
hun bezoekers.

• Roken is niet toegestaan in de studio en heel het gebouw waar de studio zich in bevind. 
• Gebruik van alcohol en drugs is niet toegestaan. Ook niet als de gebruikers hiervoor even 

naar buiten gaan.
• Na gebruik moet de studio netjes worden achtergelaten.
• Het is verboden om op het ronde deel van de limbo/infini achterwand te gaan staan. Het 

herstellen van eventuele beschadigingen van de naadloze achterwand zal volledig in 
rekening worden gebracht van de huurder.

• Het is verboden het witte gedeelte van de limbo naadloze achtergrond of van de papieren 
achtergronden met vuil schoeisel te betreden. Voor vervuild of gescheurd 
achtergrondpapier wordt 10 € per lopende meter aangerekend aan de huurder. Ook het 
herschilderen van een bevuilde limbo zal aan de huurder doorgerekend worden.

• De huurder dient de beschikbare gewichten en zandzakken te gebruiken om statieven te 
beveiligen.

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



• De inrichting van de studio mag niet veranderd worden. Dit geldt niet voor het gebruik van 
de studiotoebehoren, zoals flitsinstallatie, achtergronden en props.

• Niet-alcoholische dranken, thee en koffie kunnen in de studio verkregen worden tegen de 
in artikel 9 vermelde prijzen. 

7. BETALING
• Tenzij vooraf anders overeengekomen dient de huur vooraf via overschrijving te worden 

betaald. Indien het volledige bedrag niet betaald is ten laatste 48 uur voor het ingaan van 
de huurperiode, mag de verhuurder de overeenkomst als onbestaande beschouwen. De 
huurder is in dat geval aan de verhuurder 50% van de huursom verschuldigd.

8. JURIDISCH
• Bij geschillen zijn alleen de rechtbanken van Dendermonde bevoegd.

9. PRIJZEN VERBRUIKSMATERIALEN
• Frisdranken, thee en koffie: 1€ per consumptie. Drinkwater is gratis.
• Beschadigd achtergrondpapier: 10€ per lopende meter.
• Alternatieve kleur achtergrondpapier kan op aanvraag: 99 € per rol.
• Belegde broodjes dienen op voorhand besteld te worden. Prijslijst op aanvraag.

10. LIJST VAN HET BESCHIKBARE MATERIAAL
De huur omvat het gebruik van de ruimte, de naadloze achtergrond/infini/limbo, de zithoek, draadloze 
internetverbinding, de visagiehoek, de sanitaire voorzieningen buiten de studioruimte en onderstaand 
materiaal.
Onderstaande lijst dient voor aanvang van de huurperiode overlopen te worden, zoals vermeld in 
artikel 4.2

Licht:
• 2x Elinchrom Style 600 S flitskoppen
• 1x Elinchrom Style 600 RX flitskop met RX receiver
• 3x Elinchrom Style 500 BRXi flitskoppen
• 1x Skyport transmitter Speed
• 1x Minolta IV Flits/lichtmeter
• 2x Linkstar daglicht/softbox 40 cm
• 2x Bresser daglicht/softbox 50x90 cm
• 1x Falcon Eyes continu ringlicht.

Statieven, achtergronden en toebehoren:
• 2x Manfrotto 004B lampstatief
• 3x Manfrotto 1004BAC lampstatief 
• 1x zilverkleurige C-Stand, met Boom arm, 2 superklemmen en dolly
• 1x Manfrotto 052B lampstatief
• 1x Manfrotto 007 Lampstatief met boomarm, gewicht (5kg) en wielen
• 1x Elinca zilverkleurig boomstatief op wielen
• 1x Wallimex  lampstatief Air 355 cm met boomarm en wielen
• 1x Wallimex  lampstatief Air 355 cm met wielen
• 1x Wallimex klein lampstatief geveerd.
• 1x Manfrotto Backlite stand 012B met 2 section pole
• 1x Wallimex achtergrondsupport met dwarsbuis op statief (statieven zijn ook als lampstatief te 



gebruiken) en bijhorende haken voor 2 rollen achtergrondpapier.
• 8x Menik achtergrondrollenhouders (dus voor 4 rollen)
• 2x Manfrotto grote Gaffer clamps
• 2x Manfrotto Super Clamp
• Diverse klemmen
• 1x FOBA studiostatief met Surui Balhoofd en snelkoppeling
• Manfrotto 160 View Camera Head met snelkoppeling
• Gitzo panoramakop met snelkoppeling
• 1x Menik opnametafel 100 cm x 200 cm, plexiglas ondergrond glanzend/mat, met 

buisklemmen
• 4x reflectieschermen van piepschuim 100 x200 cm
• Zandzakken
• Diverse achtergronddoeken

Lichtvormers:
• 2x Elinchrom Portalite 65 cm x 65 cm softbox
• 1x Elinchrom 100 cm x 100 cm softbox
• 1x Walimex octabox 90 cm met grid
• 1x Life Of Photo octabox met speedring van ø150 cm
• 2x Wallimex Striplight softboxen met speedring van 25 cm x 150 cm
• 1x Phottix softbox 90x120 cm met grid
• 1x Photttix Striplight softboxen 30x150 cm met grid
• 2x Elinchrom paraplureflectors
• 2x Elinchrom paraplu zilver
• 1x Elinchrom Soflite silver 44mm beauty disc reflector met diffuser
• 2x Elinchrom Grid reflector 60° 18mm
• met diverse grids
• met kleppenset (opschroeven)
• met filterset voor kleppenset: 4 inschuifbare filters (rood, geel, blauw, diffuus) en 

inschuifbare grid
• 1x Elinchrom  reflector 21 cm met grodset
• 1x Elinchrom snoot
• 1x Arm voor reflectiescherm
• 1x Wallimex opvouwbaar reflectiescherm, doorschijnend en omvormbaar tot zilver of goud

11. PRIVACY
Onze privacyverklaring kan u vinden op http://studiomomentum.be/docs/Privacy.pdf
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