Algemene voorwaarden
1. Huurperiode | reservering | contactgegevens
Een huurperiode bestaat uit een aantal door de huurder gereserveerde uren.
De huurperiode geldt voor een minimum van 1 uur incl. snelle uitleg
apparatuur. De reservering geschiedt door de huurder via email. Bij het
reserveren is het opgeven van uw contactgegevens verplicht, evenals een
akkoordverklaring met de algemene voorwaarden. Bij aanvang huur is het
overleg van een geldig legitimatiebewijs vereist en zal deze genoteerd
worden op het tijdelijk huurcontract welke door beide partijen ondertekend
wordt.
2. Huurovereenkomst | Prijzen | Annulering | Betaling | Borg
De reservering/huur is van kracht nadat de huurder bij de reservering
akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden (via E-mail). De
geregistreerde huurder is volledig verantwoordelijk voor alle personen die
vanwege zijn reservering 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 al de aanwezige
apparatuur. De kosten bedragen €60,00 voor 1 los uur. € 40,00 per uur met
een afname van 2 uur. Het 3e en 4e uur € 30,00 per uur en vanaf het 5e uur
€ 25,00 per uur. Alle bedragen incl. 21% BTW. Schoonmaak kosten € 25,00
of € 0,00 als u alles netjes achter laat zoals u het aantrof bij binnenkomst.
Bij annulering door huurder binnen 1 week voor aanvang van de
huurperiode, is deze aan de verhuurder 50% van de huursom verschuldigd.
Blikjes frisdrank van A merken zijn aanwezig a € 1,00 per blikje. Koffie /
Thee is vrij aanwezig. Bevuild of kapot papier € 10,00 per meter. Voor extra
uren, blikjes frisdrank, bevuild papier, schoonmaak kosten, etc. wordt dit
verekend met de borg. Is het totaal bedrag hoger dan de borg ontvangt u
voor het restant een factuur welke binnen 5 werkdagen voldaan moet zijn.
De borgsom bedraagt € 150,00 en dient voldaan te worden middels
overboeking. u ontvangt de borg terug binnen 5 werkdagen na afloop huur.
Bij geconstateerde gebreken aan apparatuur en andere items, na afloop
huur, zal contact met u opgenomen worden. Kleine gebreken zullen direct
ingehouden worden van de borg. Bij schade hoger dan € 150,00 zal de borg
direct ingehouden worden en ontvangt u voor het restant bedrag een
factuur.
3. Apparatuur
De ter beschikking gestelde apparatuur en faciliteiten zijn volgens de
omschrijvingen zo ver mogelijk vermeld op de website van arendspaans.nl
4. Onderhoud | Aansprakelijkheid
De huurder 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.
Roken en open vuur is niet toegestaan in/om de studio. De huurder dient
voor gebruik van de apparatuur deze te controleren op aanwezigheid van
defecten en/of beschadiging. Als bij de controle blijk is van beschadiging cq
defecten of vermissing, dient dit door de huurder direct aan de verhuurder
te worden gemeld. Met direct wordt verstaan voordat men het pand
verlaten heeft. Indien geen melding is gemaakt van defecte of zoek geraakte
apparatuur zullen alle geconstateerde vermissingen en beschadigingen na
gebruik door de huurder, voor rekening van de huurder komen. Zonder
schriftelijke toestemming van de verhuurder mag niets uit de studio’s
worden meegenomen / gebruikt.
5. Verzekering | Beschadiging | Diefstal | Beveiliging.
De huurder verklaart d.m.v. akkoordverklaring met de algemene
voorwaarden, in het bezit te zijn van een deugdelijke WA verzekering.
Beschadigingen en vermissingen dienen door huurder onmiddellijk aan
verhuurder gemeld te worden. Beschadiging en vermissing dienen door de
huurder vergoed te worden op basis van nieuwwaarde, ongeacht zijn
polisvoorwaarden. Bij diefstal zal er altijd aangifte worden gedaan bij de
politie.
6. Overig.
Huurder gaat akkoord dat de eigenaar van fotostudio Arend Spaans of een
aangewezen persoon altijd het recht heeft op de vloer aanwezig te zijn.
Roken en open vuur is in de studio niet toegestaan. Vrij parkeren alleen in
de daarvoor bestemde parkeervakken voor op het terrein m.u.v. 2
voertuigen, deze kunnen parkeren voor het pand 5D aan de zijde van
fotostudio Arend Spaans. De tegenoverliggende zijde van fotostudio Arend
Spaans is overpad en mag als zodanig dan ook alleen gebruikt worden als
overpad. Het elektrisch hek dient gesloten te worden op zon, feestdagen en
in het weekend op het moment dat iedereen aanwezig is. Het gebruik van
krachtstroom is mogelijk in overleg.

