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De Studio bevindt zich in prachtig vrijstaan pand midden op de
prachtige Veluwe in  Loenen.

 
 De daglicht studio is ruimtelijk en licht met mogelijkheid om van
binnen naar buiten te fotograferen door de openslaande deuren.

Het is de perfécte ruimte voor het maken van foto en video content,
maar ook voor het geven van coaching, workshops of kleine

vergaderingen.
 

Naast de daglicht studio zit nog een prachtige flitsstudio gekoppeld met
een grote witte limbowand en diverse achtergrond rollen. Ook hier kan

en mag gebruik van gemaakt worden.
 

 
 

De studio wordt alleen op maandag en dinsdag
verhuurd

Zowel de daglicht studio als de flits studio hebben
beide een oppervlakte van circa 50 m2

Gratis en genoeg parkeergelegenheid voor de deur

Kleine 20 minuten vanaf het centrum van Apeldoorn
als Arnhem

Geschikt voor fotoshoots, workshops, lezingen of om

Koffie/thee inclusief

Wifi

       content te schieten.

 

G
ood

 to 
kn

ow



D-EYE PHOTOGRAPHY

 
TARIEVEN FOTOSTUDIO HUREN
Alle tarieven zijn exclusief BTW.

 
 

2 UUR
Maandag en Dinsdag

9:00 – 11.00 uur
11:00 – 13:00 uur
13:00 – 15:00 uur
15:00 - 17:00 uur

 
€ 85,00

 
4 UUR

Maandag en Dinsdag
9:00 – 13:00 uur
13:00 – 17:00 uur

 
€ 165

 
8 UUR

Maandag en Dinsdag 
(zaterdag en zondag op aanvraag)

9:00 – 17:00 uur
 

€ 295



Annuleringskosten tussen 24 en 72 uur voor de aanvang van de studio huur
bedraagt 50% van de huur kosten.
Annuleringskosten binnen 24 uur voor de aanvang van de studio huur bedraagt
100% van de huur kosten.

De huurder houdt zich aan de opgestelde HUISREGELS.

SCHOONMAAK

De studio moet schoon en netjes opgeleverd worden.
Indien dit niet het geval is zal de borg niet worden terug betaald en zullen deze
dienen als schoonmaakkosten.

BORG

Er wordt € 150,00 borg op voorhand gevraagd. Deze krijgt u terug als de
studio weer schoon,  netjes en zonder schade opgeleverd wordt. 

ANNULERING

Als u drie dagen voor de aanvang van de studio huur annulerend zijn er geen kosten
aan verbonden.
Als u hierna annuleert dat is het volgende van toepassing:
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Voorwaarden

Heb je nog een vraag of ben je benieuwd of de datum dat jij een
fotoshoot, workshop of lezing wilt plannen nog beschikbaar is? Neem dan

contact met mij op.
 

info@d-eye.nl
0648344709
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