Verhuur fotostudio
Onze fotostudio is te huur voor zowel amateur als beroepsfotografen.
De studio bestaat uit de opnameruimte met infini wand van 8x5m, vloerverwarming
en airco. Studio is voorzien over heel de lengte van een daglichtkoepel die met een
roilluiksysteem kan verduisterd worden.
Verder is er een inkom gedeelte, make-up room met make-up tafel, wastafel en
douche en afzonderlijk toilet. Oprit met parkeermogelijkheden.
Alle studioflitsen zijn van merk Elichrom 600Rx voorzien van diverse softboxen,
beautydish octabox edg. Drank en broodjes kunnen besteld worden. in overleg
kunnen ook props en achtergronden gebruikt worden.
De studio kan gehuurd worden vanaf 2uur.

Prijzen: (prijzen inclusief btw) Studio te huur tussen 9 – 21u
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2 uren
3 uren
4 uren
Bijkomende uren:
Volle dag 8u (ts 9 - 21u)
2 dagen (opeenvolgend)
Op zon- en feestdagen komt 25% bij de huurprijs
Assistentie bij de opnames:
Achtergrondpapier wordt aangerekend per lopende meter:
New Born fotografie (extra verwarming van de studio):

60€
75€
95€
25€/u
180€
350€
35€/u
9€/lm
4€/u

Korting :
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2e keer in één jaar studiohuur 5%
3e keer in één jaar studiohuur 7,5%
4e of meer keer in één jaar studiohuur 10%

Waarborg:
€ 250,- contant voor aanvang huur. Na afloop, na de controle van het
materiaal en studio, wordt de borg teruggestort. Bij schade veroorzaakt door
de huurder of personen die mee aanwezig zijn zal steeds de volledige
herstellingskosten in rekening gebracht worden. Op de opnamevloer worden
geen schoenen toegelaten.

Reservatie:
De reservatie is pas definitief nadat:
. eerst nagekeken te hebben of de opgegeven data en uren vrij zijn.
. het volledige bedrag van de huur en waarborg is gestort op
BE20 1420 6722 4156 BIC: GEBABEBB
. Vermeld hierbij “datum” + “naam gebruiker”.
. Annulatie: tot twee dagen (48u) voor de vastgelegde datum wordt de
waarborg en huurgeld teruggeven. Er wordt een administratiekost van 25€
aangerekend. Nadien wordt de waarborg niet meer terugbetaald, huurgeld
wordt teruggestort.

DE DANILOFF PRODUCTIONS: Vijfwegenstraat 104-106, 8800 Roeselare
TEL: +32 (0)51/56.60.44 - GSM: +32 (0)495/57.60.44
www.fotospecialist.be
BTW: BE 0677.396.827

