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Welkom!
Ik ben super enthousiast jou te
mogen verwelkomen in mijn studio
guide. Ik heb deze gids gemaakt om
jullie wat meer informatie te geven
over mijn daglicht studio. Dus lees
snel verder om meer te weten te
komen over prijzen, mogelijkheden
en afspraken!

Informatie

01. LOCATIE
De studio is gelegen op de Handelslei 142 te Zoersel (Sint-Antonius). Dit
ligt in de provincie Antwerpen. De studio heeft een ruimte van 130 vierkante
meter inclusief twee toiletten en een opbergzolder. Om het kwartaal steek
ik de studio in een nieuw jasje en worden de bloemstukken vernieuwd. Ook
is er een groot terras en tuintje aanwezig. De ramen zijn zuidgericht. Je hebt
een hele dag voldoende licht en vaak zon op bepaalde plaatsen.

02. PLANNING
Wanneer je de studio wil huren voor fotoshoots, workshops of andere
doeleinden zoeken we samen beschikbare data voor jouw concept. Ik stuur je
een huurcontractje door en wanneer dit getekend is geef ik je een unieke
code van de deur. De deurcode blijft enkel geldig op de moment dat jij de
studio huurt. Elke huurder moet er voor zorgen dat de studio in dezelfde
staat wordt achtergelaten. In de studio zelf ligt een handleiding wat er kan en
wat niet.

03. VOORWAARDEN
Ik vind het super fijn de studio te verhuren aan mede creatievelingen. Wel
vind ik het belangrijk dat er een klik is en dat je je eigen ding doet, je eigen
fantasie de vrije loop laat gaan. Om zelf origineel te blijven, verhuur ik de
studio op dit moment alleen aan creatievelingen/fotografen met een
andere doelgroep dan de mijne. Heb jij dezelfde doelgroep als mij maar wil
je de studio toch eens huren? Laat dan zeker iets weten en dan bekijken we
samen wat er kan!

"CREATIVE MINDS
INSPIRE OTHERS"

PRIJZEN
De studio wordt per blok van 2 uur, halve of hele dag verhuurd. Een halve dag bestaat
uit 4 uur en een hele dag uit 8 uur.
Blok van 2 uur (enkel op weekdagen): €190 excl btw
Halve dag (4 uur): 09:00-13:00 of 14:00-18:00 €295 excl btw
Volledige dag (8 uur): 9:00 - 18:00 €495 excl btw
wil je extra uren bijboeken? Dit kan aan €95/uur extra excl btw.
Wanneer je de studio sporadischer zou willen huren (minstens 4 dagen per maand),
zorg ik voor een kortingsprijs.

METEEN
BOEKEN?
Dit kan sinds kort online Via Calendly. Via onderstaande knop kom je op mijn
boekingspagina terecht, specifiek aangemaakt voor de studioverhuur. Je kan kiezen
tussen 2 uur, een halve of hele dag.

GA NAAR
BOEKINGSPAGINA

01. MOGELIJKHEDEN
Er zijn diverse mogelijkheden in de studio. In de aankomstruimte staat een grote
tafel van 3m20 met 9 stoelen. Op de opbergzolder staan nog twee extra stoelen.
Hiernaast is er een kleine keuken met ijskast, microgolfoven, koffie en thee,
frisdrank en servies. Hier vind je ook de lounge.
De fotostudio bestaat uit een grote witbeige ruimte met gietvloer. Er zijn drie
verschillende settings maar ook lege plekjes waar je je eigen setting kan maken.
Achteraf moeten de settings in dezelfde staat terug afgeleverd worden!

02. INBEGREPEN
- Client closet met kleding voor vrouwen en kinderen
- Alle materialen en settings aanwezig
- Wifi
- Gebruik opbergzolder (ook voor een langere periode bij een samenwerking
op lange termijn)
-Verandering/upgrade settings
- Tuin met settings
Drankjes en hapjes zijn niet inbegrepen. Wens je gebruik te maken van de
drankjes en snacks in de studio? Dan kan dit tegen een meerprijs van €10 voor
2 uur, €20 voor een halve dag en €40 voor een hele dag.

ALGEMENE VOORWAARDEN
1) De witbeige gietvloer in de studio is heel fragiel. Het is niet toegestaan de gietvloer met
schoenen te betreden. Hiernaast moet er extra opgepast worden met dingen te
verschuiven of te laten vallen, dit maakt krassen, strepen of zelfs barsten. Er mag niet met
kleurstof, verf, zuur gewerkt worden op de gietvloer. De gietvloer mag enkel gepoetst
worden met water (indien nodig). Op de gietvloer mag er niet geschuurd worden bij het
poetsen.
2) Er mag niets aangebracht worden in/op de muur.
3) Na afloop, moet de studio volledig gestofzuigd worden en opgeruimd. Er is een gewone
en ook een draadloze stofzuiger aanwezig. De settings zoals ze waren moeten weer
hersteld worden en alle materialen terug op zijn plaats. Indien ik achteraf nog poets en
opruimwerk heb reken ik €30/uur werk van de borg.
4) De client closet en doeken/dekens mogen gebruikt worden, als de stoffen achteraf in
dezelfde staat terug worden achtergelaten. Moest er toch iets vuil geworden zijn
(babytjes, kindjes), laat het me zeker weten zodat ik het kan wassen.
5) Bij schade breng je mij op de hoogte zodat dit geregeld kan worden met de verzekering.
6) Bij een no show zonder verwittigen zal het volledige bedrag worden aangerekend.
7) Na invullen van het contract staat de verhuur vast en is annulatie niet meer mogelijk.
Kan je niet meer op deze dag? Dan mag je de studio onderverhuren aan iemand anders
voor de periode die je geboekt had.
Alvast bedankt voor jullie begrip!

Om af te sluiten,
Ik hoop dat jullie allemaal
mooie herinneringen kunnen
maken in de studio en jullie
creativiteit de vrije loop
kunnen laten gaan. Vergeet
me niet te taggen in jullie
resultaten want ik ben steeds
super benieuwd!
@elienvandenbrande
#Studioelienvandenbrande

LET'S ADVENTURE, DARLINGS.

TOT SNEL!
Heb jij nog vragen na het lezen van deze guide of wil je je
concept voorstellen? Hit me up!
Whatsapp: 0473181588
Email: info@elienvandenbrandephotography.com

-Elien

