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verzetkosten 50% van de afgesproken prijs (met een 
minimum van € 45,-).

5 VERZETTEN DOOR RENKE
Indien Renke, om haar moverende reden, niet in staat is 
de opdracht door te laten gaan, wordt deze verzet. De 
klant kan hiervoor geen schadevergoeding eisen.

5 SCHADE
5.1 Schade aan apparatuur van Renke
Bij schade aan de apparatuur (camera, computer, 
flitsers, achtergronden, accessoires etc.) stelt Renke de 
klant aansprakelijk tot maximaal 75% van de nieuwprijs 
van de beschadigde apparatuur. 

5.2 Lichamelijke of materiële schade
Renke Fotografie is niet aansprakelijk voor lichamelijke 
of materiële schade ontstaan voor, tijdens of na de 
opdracht.

6 HUISREGELS FOTOSTUDIO
• In de fotostudio (het hele pand) is het niet toegestaan 
om foto’s te maken waarop getoonde foto’s, afdrukken 
of canvassen van Renke zichtbaar zijn. Deze vallen 
onder het auteursrecht van Renke en portretrecht van 
de klanten van Renke.
• Roken is in en voor het pand niet toegestaan. Aan de 
zijkant van het pand kan er gerookt worden.
• Fietsen niet op het stoepje plaatsen. Fietsen kunnen 
aan de zijkant van het pand geplaatst worden of op de 
parkeerplekken voor auto’s.
• Eten en drinken is in de grote fotostudio niet 
toegestaan. Dit kan in de aangrenzende kantine.

7 TOEPASSELIJK RECHT
7.1 Nederlands recht
Op elke overeenkomst tussen Renke en de klant is 
Nederlandse recht van toepassing.

7.2 Geschillen
Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de 
bevoegde rechter in Assen, Drenthe.

7.3 Inspanningsplicht
Alvorens een beroep wordt gedaan op de rechter, 
zullen zowel Renke als de klant, hun uiterste inspanning 
leveren een geschil in overleg te beslechten.

De voorwaarden lopen tot en met artikel 7.3

VOORWAARDEN FOTOSTUDIO ASSEN HUREN

DEFINITIES
• Opdrachtnemer: Renke Fotografie, hierna te noemen 
‘Renke’.
• Opdrachtgever: De wederpartij van Renke, hierna te 
noemen ‘de klant’.
• Opdracht: Het huren van de fotostudio in Assen.
• Annuleren: Het beëindigen of ontbinden van de 
opdracht.
• Schriftelijk: Communicatie per e-mail of WhatsApp.

1 RESERVERING
De reservering is wanneer Renke en de klant een 
datum en tijd van de opdracht overeen zijn gekomen. 
Aansluitend ontvangt de klant een factuur en/of 
betaalverzoek. Zie ook 2

2 BETALING 
2.1 Betaling
Renke hanteert een betalingstermijn van 7 dagen, tenzij 
anders overeengekomen.

2.2 Betaling en huur periode
De betaling dient uiterlijk 3 dagen vóór de opdracht 
bijgeschreven te zijn op de rekening van Renke. Renke 
heeft het recht de opdracht te verzetten, indien de 
betaling niet binnen is voor de huurperiode. Zie ook 4 
voor de verzetkosten.

2.3 Niet op tijd betaald
De betaling dient te geschieden zoals vermeld in het 
betaalverzoek en/of op de factuur. Bij het uitblijven van 
een (tijdige) betaling is de klant in verzuim. De klant is 
Renke een vertragingsrente, gelijk aan de wettelijke 
(handels)rente, verschuldigd. De incassokosten zijn 
voor rekening van de klant.

3 PRIJSWIJZIGINGEN
Renke heeft het recht de prijzen te wijzigen zonder dat 
vooraf kenbaar te maken. Een prijswijziging heeft geen 
invloed op al geboekte opdracht of op offertes die een 
geldigheidsperiode kennen. 

4 ANNULEREN OF VERZETTEN
4.1 Kosteloos annuleren of verzetten
• Kosteloos annuleren of verzetten kan tot 72 uur na de 
reservering. Zie 1
• Bij een last minute opdracht (welke binnen 2 weken voor 
de opdracht wordt gereserveerd) is kosteloos annuleren of 
verzetten niet mogelijk.

4.2 Annuleren
• Na de periode van kosteloos annuleren (zie 4.1) 
bedragen de annuleringskosten € 22,50
• Binnen één week voor de opdracht bedragen de 
annuleringskosten 50% van de afgesproken prijs (met 
een minimum van € 45,-).
• Binnen 24 uur voor de opdracht bedragen de 
annuleringskosten 90% van de afgesproken prijs (met 
een minimum van € 80,-).

4.3 Verzetten
• Binnen 1 week voor de opdracht bedragen de 
verzetkosten 25% van de afgesproken prijs (met een 
minimum van € 22,50).
• Binnen 24 uur voor de opdracht bedragen de 
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