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Artikel 1. Definities 

 
1. StudioDAY: StudioDAY, gevestigd te Zaandam onder KvK nummer 84746726. 
2. Klant: degene met wie StudioDAY een overeenkomst aangaat. 
3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen StudioDAY en klant, waarbij StudioDAY zich jegens de klant 

verbindt tot het leveren van de prestatie en de klant zich verplicht tot het betalen van een geldsom.  
4. Schriftelijk: per e-mail of andere digitale berichtgeving. 
5. Daglichtstudio: de door StudioDAY ter beschikking gestelde studio. 

 
Artikel 2. Toepasselijkheid 

 
1. Uitsluitend de onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, 

diensten, overeenkomsten en leveringen, aanvullingen en vervolgopdrachten door, namens of jegens 
StudioDAY. 

2. Door het sluiten van de overeenkomst verklaart de klant kennis te hebben genomen van deze 
algemene voorwaarden en daarmee akkoord te gaan. 

3. Afwijken van onze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien dat uitdrukkelijk is 
overeengekomen en schriftelijk is vastgelegd.  

4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van derden of van de klant is uitgesloten, tenzij 
nadrukkelijk anders is overeengekomen. 

5. Indien enige bepaling nietig blijkt of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen ongewijzigd van 
kracht. In overleg wordt een vervangende bepaling overeengekomen. 

 
Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst 

 
1. Een overeenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk worden gesloten. Een mondeling gesloten 

overeenkomst dient schriftelijk te worden bevestigd. Als moment van totstandkoming geldt de 
schriftelijke bevestiging. Het sluiten van de overeenkomst brengt een betalingsverplichting van de 
klant met zich mee.  

2. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
De huurperiode bestaat uit de overeengekomen dag of dagdeel. De huurperiode wordt vastgesteld in 
de definitieve boeking. De overeenkomst eindigt automatisch wanneer de overeengekomen 
huurperiode is verstreken.  

 
 

Artikel 4. Prijzen 
 

1. Alle door StudioDAY gehanteerde prijzen zijn berekend in euro’s, inclusief BTW tenzij uitdrukkelijk 
anders vermeld. 

2. StudioDAY zal gedurende de overeenkomst de prijs niet verhogen, tenzij deze het gevolg is van een 
wettelijke regeling.  

3. Eventuele fouten in de prijs komen niet voor rekening van StudioDAY, mits de klant kon begrijpen dat 
de fout het gevolg is van een vergissing of typefout.  

 
 
 



 

Artikel 5. Betaling 
 

1. De klant ontvangt bij het boeken van de daglichtstudio direct een factuur. Het betalen van de factuur 
maakt de boeking definitief.  

2. Zonder betaling is er geen definitieve boeking van de ruimte en behoudt StudioDAY het recht de 
daglichtstudio aan een ander te verhuren. De betaling dient binnen zeven dagen na ontvangst van de 
factuur te zijn voldaan. 

3. Indien StudioDAY en de klant een andere betalingsregeling overeenkomen, wordt dit schriftelijk 
vastgelegd. 

4. Verzuimt de klant te betalen, dan wordt de boeking van de ruimte geannuleerd.  
5. StudioDAY is bevoegd de te leveren prestatie op te schorten indien de klant de verplichting niet 

nakomt, totdat aan de betalingsverplichting is voldaan. 
 

 
Artikel 6. Levering 

 
1. StudioDAY stelt de studio beschikbaar op het met de klant overeengekomen tijdstip.  
2. Verzuimt de klant tijdens de overeengekomen periode van de huur gebruik te maken zonder geldige 

reden, dan blijft de klant het overeengekomen bedrag verschuldigd.  
 

Artikel 7. Rechten en plichten van de klant 
 

1. De klant dient vooraf aan StudioDAY mede te delen waarvoor de gehuurde daglichtstudio zal worden 
gebruikt. StudioDAY heeft het recht door haar te bepalen huurdoeleinden te weigeren. Heeft de klant 
reeds betaald, dan ontvangt deze restitutie van het betaalde bedrag.  

2. De kant dient op een nette manier gebruik te maken van de gehuurde daglichtstudio.  
3. In de daglichtstudio mogen maximaal vijf personen aanwezig zijn, een fotograaf niet meegerekend. 

Toegang van meer personen dient vooraf met StudioDAY te worden overlegd. De verhuurder is 
volledig verantwoordelijk en aansprakelijk en aansprakelijk voor alle personen die ten tijde van de 
reservering aanwezig zijn. 

4. De klant dient met respect en zorgvuldigheid gebruik te maken van de studio en de inboedel. Alles wat 
in de studio staat dient in de studio te blijven staan. 

5. De huurder is aansprakelijk voor iedere beschadiging, defect, diefstal of verlies aan de studio of 
spullen in de studio die is ontstaan tijdens de verhuur van de studio. De beschadiging of vermissing 
dient door de huurder vergoed te worden op basis van de nieuwwaarde.  

6. De klant dient de daglichtstudio na gebruik zelf schoon achter te laten.  
7. Het is niet toegestaan kaarsen of andere brandbare objecten te gebruiken. 
8. De meubels mogen niet verschoven worden ivm de vloer. De meubels mogen wel opgetild op een 

andere plek gezet worden.  
9. Gebruikt de klant de daglichtstudio langer dan de overeengekomen huurperiode, dan worden extra 

kosten van €55,- per half uur in rekening gebracht.  
10. De klant dient zich te houden aan de huisregels die in de daglichtstudio gelden en ter plaatse staan 

aangegeven.  
 
 

Artikel 8. Bedenktijd 
 

1. De klant heeft het recht de huurperiode tot 48 uur voor aanvang kosteloos te verplaatsen naar een 
ander moment.  

2. Bij verplaatsing korter dan 48 uur voor aanvang van de huurperiode wordt €100,- in rekening 
gebracht.  

3. Bij annulering zonder verplaatsing wordt 75% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht.  
 
 
 
 
 



 

 
 

Artikel 9. Overmacht 
 

1. Overmacht is een van de wil van partijen onafhankelijke onvoorziene omstandigheid, waardoor 
nakoming van de overeenkomst door de wederpartij redelijkerwijs niet kan worden verwacht. Onder 
overmacht wordt in ieder geval en niet uitsluitend verstaan ziekte, overlijden, brand of 
overheidsmaatregelen. 

2. In het geval van overmacht hebben StudioDAY en de klant het recht om de uitvoering van de 
overeenkomst te verplaatsen naar een later moment. Dit mag in beginsel maximaal twee maanden 
later te zijn, tenzij anders is overeengekomen.  

3. In het geval van overmacht kan de overeenkomst worden ontbonden. De klant ontvangt restitutie van 
het overeengekomen bedrag indien en voor zover de uitvoering van de overeenkomst niet heeft 
plaatsgevonden.  

4. In het geval van overmacht zoeken StudioDAY en de klant gezamenlijk naar een passende oplossing. In 
overleg is het mogelijk van het bepaalde in dit artikel af te wijken.  

 
Artikel 10. Ontbinding 

 
1. StudioDAY heeft het recht te ontbinden indien: 

a. De klant zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt of goede vrees 
bestaat dat de klant zijn verplichtingen niet na zal komen. 

b. De klant wangedrag vertoont tijdens het gebruik van de studio.  
2. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden als StudioDAY toerekenbaar tekortkomt in de 

nakoming, tenzij deze tekortkoming ontbinding niet rechtvaardigt. Dat kan het geval zijn indien de 
aard van de tekortkoming niet in redelijke verhouding staat tot de gevolgen van ontbinding van de 
overeenkomst. 

3. StudioDAY is bevoegd de kosten in rekening te brengen die zij gemaakt heeft voor het uitvoeren van 
de overeenkomst indien de overeenkomst op grond van hetgeen bedoeld in lid 1 wordt ontbonden.  

4. Ontbinding van de overeenkomst wordt schriftelijk vastgelegd.  
 

Artikel 11. Schade en aansprakelijkheid 
 

1. StudioDAY is niet aansprakelijk voor beschadigingen aan, verlies of diefstal van persoonlijke 
eigendommen van de klant, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van 
StudioDAY.  

2. Indien de klant schade toebrengt aan het materiaal of de meubels van de daglichtstudio, is deze 
verplicht de vervangingswaarde te vergoeden.  

3. Indien aansprakelijkheid van StudioDAY wordt vastgesteld, is StudioDAY slechts aansprakelijk voor de 
schade die direct en rechtstreeks het gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst. 

4. StudioDAY is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade. 
5. StudioDAY is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van opzet, schuld, nalatigheid of onzorgvuldig 

handelen van de klant.  
6. De klant vrijwaart StudioDAY van alle schade die later dan één jaar na het uitvoeren van de 

overeenkomst ontstaat.  
 

Artikel 12. Klachten 
 

1. De klant dient eventuele klachten uiterlijk binnen 48 uur na het ontstaan van de klacht aan StudioDAY 
schriftelijk kenbaar te maken. De bewijslast voor het voldoen aan deze termijn ligt bij de klant.  

2. Het indienen van een klacht tast de betalingsverplichting niet aan. 
3. De klant en StudioDAY zoeken gezamenlijk naar een oplossing voor de klacht. 

 
Artikel 13. Wijzigingen 

 
1. StudioDAY is bevoegd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

a. Inhoudelijke, grote wijzigingen worden vooraf met de reeds bestaande klant besproken. 



 

b. Kleine wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen altijd worden doorgevoerd. 
2. Wijzigingen in de overeenkomst geschieden te allen tijde in overleg. 

 
 

Artikel 14. Toepasselijkheid 
 

1. Op iedere overeenkomst gesloten met StudioDAY is Nederlands recht van toepassing. 
2. In het geval van een geschil zullen StudioDAY en de klant eerst trachten tot een schikking te komen 

alvorens een beroep wordt gedaan op de rechter.  
3. In het geval van een geschil is rechtbank Noord-Holland, locatie Zaanstad in eerste aanleg bevoegd 

kennis te nemen van het geschil, tenzij de wet dwingend anders voorschrift. 
 
 
 
 
 

 
 


