
Maak een Foto is onderdeel van Studio Purpurina 
Van Alphenstraat 24 – 5014 MS Tilburg - www.maakeenfoto.nl - info@maakeenfoto.nl - 013-2032120 - KvK 62971778 

 

Maak een Foto - Algemene voorwaarden 
 
 
Algemeen 
“Maak een Foto” is een product (dienst) geleverd door Studio Purpurina, bij 
de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 62971778. 
De huurder van het product (dienst) is een natuurlijk persoon of bedrijf, 
hierna te noemen: huurder. 
Onder “aanwezigen op de locatie” verstaan wij: de huurder, gasten of 
medewerkers van de huurder, personeel van de locatie en andere 
aanwezigen op de locatie of evenement. 
 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen 
“Maak een Foto” en een huurder waarop “Maak een Foto” deze 
voorwaarden van toepassing heeft verklaard. 
 
Betaling 
Voor de huur van een photobooth van Maak een Foto wordt geen 
aanbetaling vereist. Bij particuliere verhuur dient het volledige bedrag zes 
weken voorafgaand aan de huurperiode te zijn voldaan. Factuurbedragen 
zijn inclusief de wettelijke BTW, tenzij anders vermeld. 
 
Huurperiode 
Maak een Foto stelt een operationele photobooth beschikbaar voor 
gebruik voor een minimum van 90% van de overeengekomen 
huurperiode, dit om het nodige onderhoud van de photobooth toe te 
staan. 
 
Wanneer er door toedoen van de huurder of locatie niet op de 
afgesproken begintijd kan worden gestart zal de huurperiode toch 
eindigen op de vooraf overeengekomen eindtijd.  
 
Op de locatie 
Huurder zal zorg dragen voor een geschikte ruimte op het evenement 
voor de photobooth. Maak een Foto is niet verantwoordelijk wanneer de 
photobooth niet op de gewenste locatie kan worden geplaatst als deze 
niet voldoet aan de installatie eisen welke vooraf worden 
gecommuniceerd.  
 
Op- en afbouw 
Maak een Foto zal ongeveer één uur voor de afgesproken huurperiode 
aanwezig zijn op de locatie. De huurder is verantwoordelijk voor het op 
de hoogte stellen van de locatie van de komst en aankomsttijd van Maak 
een Foto. Indien nodig verleent de huurder of locatie hulp bij opbouw van 
de photobooth. Na afloop van de afgesproken huurperiode zal direct 
worden gestart met de afbouw. 
 
Transport en parkeren 
Binnen een straal van 30km vanaf Tilburg brengen wij geen 
transportkosten in rekening. Daarna rekenen wij 0,41 euro excl. btw per 
gereden extra km. Huurder zorgt dat Maak een Foto gratis kan parkeren 
op de locatie. Mocht dit niet het geval zijn dan zullen wij parkeerkosten in 
rekening brengen. 
 
Data wijzigingen  
Elk verzoek om de overeengekomen datum en tijd van de huurperiode te 
veranderen moet schriftelijk ten minste 14 dagen voorafgaand aan het 
evenement van de huurder worden ingediend. Elke wijziging van de 
datum is afhankelijk van de beschikbaarheid van Maak een Foto op een 
alternatieve datum. 
 
Annulering 
Bij annulering van een reservering is huurder het volgende aan Maak een 
Foto verschuldigd: 
• 25% van het totale huurbedrag bij annulering binnen een periode  

van 90 dagen tot 45 dagen vóór de huurperiode; 
• 50% van het totale huurbedrag bij annulering binnen een periode  

van 45 dagen tot 7 dagen vóór de huurperiode; 
• 75% van het totale huurbedrag bij annulering binnen een periode  

van 7 dagen tot 1 dag vóór de huurperiode;  
• Het volledige huurbedrag bij annulering op de dag van de huurperiode; 
 
 
 
 
 
 

Beëindiging van de huur 
Maak een Foto behoudt zich het recht de huurperiode voortijdig te 
beëindigen wanneer: 
• Er dreigend gedrag voordoet tegen medewerkers van Maak een Foto of 

als er zich een dreigende of onveilige situatie voordoet op het 
evenement of locatie; 

• Er misbruik gemaakt wordt van apparatuur of andere materialen van 
Maak een Foto door aanwezigen op de locatie; 

• Er apparatuur of materiaal van Maak een Foto wordt beschadigd of 
beschadigd dreigt te worden door toedoen van aanwezigen op de 
locatie; 

Indien er door Maak een Foto wordt besloten om de huurperiode 
voortijdig te beëindigen zal het volledige factuurbedrag gewoon moeten 
worden voldaan door de huurder en vind er geen restitutie of 
compensatie plaats. 
 
Maak een Foto doet er alles aan om samen met de huurder of de locatie 
het voorval op te lossen voordat we besluiten om de huurperiode 
voortijdig te beëindigen. 
 
Verlies, schade of diefstal 
Huurder aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor: 
• Enig verlies van of schade aan (anders dan normale slijtage) de 

apparatuur of andere materialen van Maak een Foto, aangebracht door 
aanwezigen op de locatie; 

• Enig verlies van of schade aan de apparatuur of andere materialen van 
Maak een Foto veroorzaakt door diefstal, brand, overstroming of 
ongelukken tijdens aanwezigheid van Maak een Foto op het evenement 
van huurder; 

 
Schadeloosstelling 
Huurder stemt ermee in, en begrijpt het volgende: 
• de huurder zal Maak een Foto tegen enig en alle aansprakelijkheden, 

gerelateerd aan het evenement van de huurder en gebruik van de 
apparatuur van Maak een Foto, vrijwaren. 

• de huurder zal Maak een Foto tegen enig en alle aansprakelijkheden in 
verband met het gebruik van alle foto’s genomen op het evenement 
van de huurder door de photobooth of zijn agenten, werknemers of 
gelieerde ondernemingen vrijwaren. 

 
Gebruik van de gemaakte foto’s 
Huurder geeft Maak een Foto de volledige rechten over alle foto’s die 
gemaakt worden tijdens het evenement. Alle gemaakte foto’s kunnen 
worden gebruikt voor promotionele doeleinden (online en offline). Indien 
u dit niet op prijs stelt dienst dit vooraf bij Maak een Foto bekend 
gemaakt te worden. 
 
Overige voorwaarden 
Indien enige bepaling van deze voorwaarden onwettig, nietig, of voor 
welke reden onafdwingbaar onder verbintenissenrecht, dan die bepaling, 
of een gedeelte daarvan, gescheiden van de rest van deze overeenkomst 
worden geacht, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid en 
afdwingbaarheid van de overige bepalingen, of gedeelten daarvan. Dit 
vormt de volledige overeenkomst tussen Maak een Foto en huurder met 
betrekking tot het onderwerp hierin en mag niet gewijzigd worden 
behalve als schriftelijk overeengekomen door beide partijen. 
 
In het onwaarschijnlijke geval dat het niet mogelijk is, anders dan om 
redenen buiten de wil van Maak een Foto, een operationele photobooth 
voor ten minste 90% van de overeengekomen serviceperiode beschikbaar 
te stellen, stelt Maak een Foto aan huurder pro ratio berekend op basis 
van de totale kosten gemaakt gedurende de geldigheidsperiode van de 
overeengekomen service een restitutie uit. 
 
Maak een Foto is niet verantwoordelijk voor enige gevolgschade of 
gemiste kansen op schending van deze overeenkomst. 


