HUISREGELS
Voor de shoot:
●

Is er een akkoord van beide partijen via de mail op de offerte.

●

Zijn specifieke wensen doorgegeven en bevestigd.

Tijdens de shoot:
●

De studio is 15 minuten voor aanvang huur geopend.

●

Alle losstaande en hangende items in de studio mogen verplaatst worden.

●

Alle items mogen gebruikt en gefotografeerd worden tijdens de shoot.

●

Er mag niets zonder overleg in de muren geboord worden.

●

Onze geluidsinstallatie mag worden gebruikt (Bluetooth verbinding of
bedraad), met respect voor de buren.

●

Er dient te allen tijden iemand aanwezig te zijn als de ruimte niet is
afgesloten.

Na afloop van de shoot:
●

Alle items moeten voor het verlaten van de studio weer op hun originele
plaats zijn gezet.

●

Volle afvalzakken moeten om de hoek in de container gegooid worden.

●

Gebruikte glazen etc. in de afwasbak plaatsen.

●

De studio bezemschoon achterlaten.

●

Indien bovenstaande punten niet zijn nagekomen brengen wij 50 euro aan
schoonmaakkosten in rekening.

●

De studio wordt 15 minuten na einde vastgestelde huur gesloten.
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ALGEMENE VOORWAARDEN
Uitloop:
●

Indien uitloop nodig is wordt de optie tijdig met de host besproken. Per uur
uitloop wordt €75,- excl. btw per uur in rekening gebracht.

Host:
●

De host opent en sluit de studio. Tijdens de shoot is de host telefonisch
bereikbaar voor vragen en verzoeken. Tijdens de shoot is de huurder zelf
verantwoordelijk voor hetgeen in de studio plaatsvindt.

●

In overleg kan de host ook worden bijgeboekt.

●

Wanneer onze huisregels worden geschonden behouden we ons het recht
de shoot te beëindigen en wordt de volledige vastgestelde prijs in rekening
gebracht.

●

Wanneer iets kapot gaat, beschadigd raakt of verloren gaat wordt dit
direct gemeld aan de host en tevens per mail gecommuniceerd aan
welkom@studiohetnest.nl.

●

De reparatie- of vervangingskosten worden volledig verhaald op de
huurder.
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ANNULERINGSVOORWAARDEN
De overeenkomst tot huren van de studio wordt via de mail bevestigd door Studio
Het Nest. Via de mail worden de datum, tijd en prijs definitief vastgesteld. Indien
de shoot niet door kan gaan, om welke reden dan ook, gelden de volgende
annuleringsvoorwaarden.

Annulering door huurder :
●

Tot 14 dagen voor plaatsvinden van de shoot kan de huur kosteloos
worden geannuleerd.

●

Tot 7 dagen voor plaatsvinden van de shoot kan de huur worden
geannuleerd tegen een betaling van 50% van de vastgestelde prijs.

●

Minstens 7 dagen voor het plaatsvinden van de shoot wordt de volledig
vastgestelde huurprijs in rekening gebracht.

●

Annuleren gaat per mail naar welkom@studiohetnest.nl.


Annulering door verhuurder, Studio Het Nest:
●

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.

●

In het geval van overmacht kan de verhuurder niet aansprakelijk worden
gesteld voor reeds gemaakte kosten.
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COVID19 MAATREGELEN
De hoofdverantwoordelijke voor de huur van de studio is verantwoordelijk voor het
naleven van de volgende Corona maatregelen door de aanwezigen tijdens een
foto- en/of videoproductie.
Blijf thuis wanneer je enige Corona gerelateerde symptomen hebt:
●

Koorts of verhoging

●

Hoesten

●

Verkoudheidsklachten

●

Plotseling verlies van reuk en/of smaak, zonder verstopping van de neus

●

Desinfecteer je handen bij binnenkomst

●

Houd ten alle tijden 1,5 meter afstand van elkaar

Verlaat de studio wanneer je Covid -19 gerelateerde symptomen vertoont.
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