
 
Algemene Voorwaarden en Huisregels Studio(’s) The Village BV 

 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en 
overeenkomsten tot het verlenen van diensten en de verhuur van studioruimte(n) door The Village 
BV, hierna te noemen ‘verhuurder’, aan (een) derde(n), hierna te noemen ‘huurder’. Onder de naam 
huurder in deze algemene voorwaarden worden ook verstaan alle personen die vanwege de huurder 
in de studio aanwezig zijn of zijn geweest.  
 
 

1. Huurperiode, reservering, contactgegevens 
1.1. Een huurperiode bestaat uit het aantal door de huurder gereserveerde uren.  
1.2. De reservering en bevestiging geschiedt per email. Bij het reserveren verklaart de 

huurder zich akkoord met deze algemene voorwaarden.  
1.3. Bij bezoek aan de studio dient de huurder een kopie van een identiteitsbewijs te 

verstrekken. 
 

2. Huurovereenkomst, betaling, annulering 
2.1. De huurder is volledig verantwoordelijk voor alle personen die vanwege zijn 

reservering aanwezig zijn of aanwezig waren. In het huurbedrag is inbegrepen het 
gebruik van de aanwezige apparatuur, gebruiksvoorwerpen en faciliteiten. De 
huurprijs en eventueel bijkomende kosten zijn op de website vermeld. Alle op deze 
site genoemde bedragen zijn excl. 21% BTW, tenzij anders vermeld. Betaling vooraf 
is verplicht. 

2.2. Indien de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst meer diensten 
verlangt, dan wel (de) dienst(en) voor een langere periode verlangt dan 
overeengekomen is en opdrachtnemer in staat is aan deze wens te voldoen dan 
zullen extra kosten in rekening worden gebracht. 

2.3. Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen 
van mening is dat de studioverhuur niet meer kan plaatshebben conform de 
bevestigde offerte en eventueel latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient 
schriftelijk en gemotiveerd aan de wederpartij te worden bekendgemaakt. 

2.4. Indien een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, al dan niet voorlopige 
surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij 
het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen. 

2.5. Bij annulering door huurder binnen 48 uur voor aanvang van de huurperiode is aan 
verhuurder 100% van de huursom verschuldigd. 
 

3. Aansprakelijkheid, schade, diefstal 
3.1. De huurder verklaart dmv akkoordverklaring met de algemene voorwaarden, in het 

bezit te zijn van een deugdelijke WA verzekering.  
3.2. De huurder van de studio is aansprakelijk voor beschadiging en diefstal van al de ter 

beschikking gestelde apparatuur, gebruiksvoorwerpen, faciliteiten en het gebouw. 
De huurder erkent, ook namens alle aanwezige personen vanwege zijn huurperiode, 
bij akkoordverklaring van deze algemene voorwaarden automatisch de 
aansprakelijkheid van het gehuurde en verklaart daarmee tevens te beschikken over 
alle informatie en vaardigheden om het gehuurde correct en professioneel te 
gebruiken en te onderhouden. De huurder dient dit vóór gebruik te controleren. Als 
bij die controle blijk is van beschadiging of vermissing, dient dit door de gebruiker 
vooraf gemeld te worden door direct telefonisch contact met de verhuurder op te 
nemen. Indien er vooraf geen melding is gedaan zullen alle geconstateerde 
vermissingen en beschadigingen na gebruik door die huurder, voor rekening van die 
huurder komen.   
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3.3. Zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder mag niets uit de studio’s worden 
meegenomen of geleend. 

3.4. Beschadiging en vermissing dienen door de huurder vergoedt te worden op basis 
van nieuwwaarde, ongeacht zijn polisvoorwaarden. 

3.5. Verlies en diefstal wordt onmiddellijk aan de politie gemeld. 
3.6. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor vervolgschade. 
3.7. Er is een alarmsysteem actief. Bij misbruik en vals alarm zijn de kosten, zoals kosten 

van beveiligingsbedrijf en hulpdiensten, voor rekening van de huurder. 
 

4. Betaling 
4.1. De huur dient vooraf betaald te worden. 

 
5. Aanwezigheid verhuurder 

5.1. Huurder gaat akkoord dat de eigenaar van The Village BV of een aangewezen 
persoon altijd het recht heeft op de vloer aanwezig te zijn.  

5.2. Voor geheim/vertrouwelijke situaties kan er een verklaring worden opgesteld tussen 
beide partijen. 
  

6. Huisregels 
6.1. De huisregels zijn van toepassing. Zie volgende pagina. 
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6.2. Huisregels gebruik The VIllage studio’s 
 

1. De toegangsdeur moet altijd gesloten worden i.v.m. insluiping. De huurder zorgt zelf voor 
toezicht hierop. 

2. Parkeren is op eigen risico en gaat volgens beschikbaarheid en reservering. Houd rekening 
met elkaar. Denk bij parkeren aan de straat dat het niet toegestaan is om (deels) op het 
trottoir te parkeren. 

3. Opnamen met publiek moet vooraf worden gemeld. 
4. Roken en dieren zijn niet toegestaan in de studio. 
5. De huurder is verantwoordelijk voor iedereen die hij toegang tot het gebouw verleent. 
6. Gebruik van bijzondere stroomvoorziening, special effects e.d. eerst overleggen met de 

verhuurder. (rook, mist, water en dergelijke) 
7. Gebruik van alcohol en drugs is niet toegestaan. 
8. Na gebruik dient de studio weer netjes te worden achtergelaten. Houd de inventaris 

compleet en schoon en zorg alstublieft dat al het meubilair staat in de kamers waar u dit bij 
aanvang van de huur aantrof. 

9. Gebruik huisvuilzakken en zo nodig de vuilcontainer. 
10. Voorkom energieverspilling. Deuren zo kort mogelijk open, licht uit wanneer mogelijk. 
11. Denk bij gebruik van geluidsapparatuur aan onze buren en zet het s.v.p. niet te hard. 
12. De eventuele sleutel die u van de studio heeft gekregen, moet na gebruik worden ingeleverd. 

Verlies van de tag/sleutel kost € 250,--.  
13. Voor politie, brandweer en ambulance, in geval van spoedeisende hulp, belt u het 

Nederlandse alarmnummer 112. Geef daarbij aan dat de toegang via de 2e parkeerplaats 
aan de Kalverstraat 72 is en zorg dat iemand de hulpdienst bij het hek opwacht.  

14. Van Egdom Beveiliging zorgt samen met Stanley Security voor de algemene bewaking van 
het gebouw.  

15. Voor algemene assistentie kunt u ons bereiken via 040 2369390. 
16. Bij het niet naleven van de huisregels kan de huur tussentijds worden beëindigd; de huurder 

heeft dan geen recht op restitutie van de betaalde huur. 
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