Gebruik van de studioruimte
Algemeen:
 Het gebruik van de studio dient vooraf aangevraagd te worden.
 Voor het gebruik van de achtergrondrollen wordt 5 euro per dag gevraagd, het
bedrag kan worden overgemaakt op:
Bankrekening NL45INGB0002517233 t.n.v. J. D. van den Broek te Den Haag,
onder vermelding van de datum van het studiogebruik.
 Er mogen geen auto’s binnen het hek geparkeerd worden. Laden en lossen
mag wel.
 Er mogen maximaal 4 personen in de studioruimte aanwezig zijn, de fotograaf
met maximaal twee modellen en een visagiste.
 Een fotosessie met meer personen moet ruim van tevoren worden
aangevraagd bij het bestuur. In zo'n geval zal een bestuurslid of pashouder in
het gebouw aanwezig zijn gedurende de fotosessie.
 Als je beschadigingen aantreft aan de achtergrondrollen of apparatuur, dien je
direct een bestuurslid te bellen. Dit voorkomt dat de kosten op jou verhaald
worden.
Het gebruik van de achtergrondrollen:
 Gebruik de rollen alsof deze van jezelf zijn. Een rol kost ongeveer 100 euro en
heeft een beperkte lengte!
 Gebruik niet meer lengte dan nodig is. Het heeft totaal geen zin om een paar
meter achtergrondrol voor het model op de vloer te hebben, want dat komt
toch niet op de foto. Eén meter is meestal voldoende.
 Aangezien de vloer zacht is, maakt een naaldhak een gat in het papier,
waardoor de rol ingekort zal moeten worden. Probeer dit te voorkomen door
een andere schoenkeuze of leg de hardboardplaat tussen het papier en de
vloer. De hardboardplaat ligt bij de achtergrondrollen.
 Zorg ervoor dat de onderkant van de schoenen van het model schoon zijn
voordat ze op het achtergrondpapier gaat staan. Gebruik anders een oud stuk
papier, zodat de rol aan de muur schoon blijft.
 Maak de rollen na gebruik schoon met een doek, zodat de volgende gebruiker
een schone achtergrond tot zijn beschikking heeft.
 Schoonmaakmiddelen zijn te vinden in de ruimte bij het koffiezetapparaat.
 Ga niet zelf de rol inkorten.
 Meld het aan Johan van den Broek als de rol beschadigd is.
Als je klaar bent:
 Zet de stoelen en het presentatiebord weer op hun plek en ruim de ruimte op.
 Neem je afval mee in een vuilniszak.
 Haal even de stofzuiger door de ruimte.
 Controleer goed of alles afgesloten is.
 Breng na afloop de sleutel weer terug naar het adres waar de sleutel
afgehaald is (zie ook infopagina van het Magazine).
Johan van den Broek: Dedemsvaartweg 396A, 06 12 74 12 55

