Studio 230 m² aparte make/up en vergaderzaal 40 m²
Waarom voor fotostudio-verhuur kiezen, wel de volgende regels zijn voor ons zeer
belangrijk.








Rustig warm en aangenaam kunnen werken
Prijzen die zeer betaalbaar zijn.
Een gehuurde infini wordt steeds ook correct aangeleverd dus niet vervuild.
Geen verborgen kosten.
Steeds correcte afhandeling
Steeds bereidt tot extra inspanningen in de mate van het mogelijke
Een echte matte infini wit, groen en zwart.

Op beide limbo / infini (wit & green key) is hoek as lengte/breedte/hoogte ook afgerond
zodat er nog meer ruimte lijkt te zijn.
Deze studio’s zijn zeer geschikt om creatieve film of foto’s te maken, zoals video clips, tv
programma, commercials, bedrijfspresentaties, film en nog veel meer…





Studio = 11,5 meter breed x 20 meter diep, 4 meter hoog als 1 studio bruikbaar.
Beide limbo / infini zijn breed 10 m, hoog 4 meter en 6 m diep.
Geluidwerende dakisolatie en muur isolatie met gordijnen voor echo effect te
vermijden.
Een vaste achtergrond verlichting is voorzien

Chromakey: plafond met technische grid











Cromakey 14 x Lupo Quadrilight 3200 K met dimmer 4×55 watt per armatuur, dit is
een zeer zachte verlichting met hoge licht opbrengst geschikt voor greenkey.
3 x LED Duo-color 100 Watt (backlight).
Tot 5 uur 40 euro per uur met als minimum 120 euro.
Vanaf 6 uren 35 euro per uur.
Volledige dag = 8 uur tot 18 uur 280 euro.
Opbouw/afbraak of decor laten staan zonder filmen per weekdag 50 euro met als max.
3 dagen.
Extra uren bovenop reservatie dag aan 30 euro per uur.
Na 22 uur 50 euro per uur.
Steeds 1/2 uur voor en na de huur gratis op en afbreken.
Indien meerdere infini (wit + green key of zwart) gebruikt/vervuild worden dan is
de prijs 340 euro.

White infini: plafond met technische grid






De hierboven vernoemde fluo verlichting (cromakey) kan op vraag ook boven de witte
infini gehangen worden met als extra prijs 40 euro per dag.
6 cyclo ADB halogeen 625 watt voor achtergrond verlichting 3200 k.
Tot 5 uren 35 euro, vanaf 6 uur 30 euro per uur.
na 22 uur 50 euro per uur.
Volledige dag = 8 uur tot 18 uur 220 euro.






Opbouw/afbraak of decor laten staan zonder filmen per weekdag 50 euro met als max.
3 dagen.
Extra uren bovenop reservatie dagdeel aan 30 euro per uur.
Achtergrond verlichting incl.
Indien beide infini (wit + green key) gebruikt/vervuild worden dan is de prijs 340
euro.

Nieuw!!!
Black infini: plafond met technische grid operationeel +- eind april 2019.
Studio 2 (grote studio): Black infini





tot 5 uur 37 euro per uur. met als minimum 120 euro.
vanaf 6 uur = 32 euro per uur.
1 dag 10 uur 250 euro
Indien meerdere infini (wit + green key of zwart) gebruikt/vervuild worden dan is
de prijs 340 euro.

Prijzen zijn steeds incl.















Verwarmen studio.
Volledige studio met of de witte of de green key wand 10 m breed. Afgerond ook de
muur/vloer en hoek.
Make up ruimte/ zitplaats en vergader/eetruimte vanaf 5 uur studiohuur gratis.
Wifi.
Voldoende parkeer gelegenheid.
Indoor laden lossen max 3m hoogte.
75 kwh elektriciteit gratis per dag, bij meerverbruik 0,40 euro per kwh.
2 x verlichting 1000 watt met ventilator gekoeld met softbox.
3 x arri open face 800 Watt halogeen.
3x arri open face 1000 watt.
2 x arri open face 2000 watt.
1x ARRI 650 watt halogeen fresnel spot.
verlichting zoals aangegeven per studio.18.
Douche is enkel na reservering mogelijk.

Prijzen zijn excl.






Film studio + fotostudio = + 100 euro per dag.
Koffie, thee, (frisdranken op bestelling) zijn betalend.
vloer verlichting (face down) 14 x quadro bank 220 watt fluorescerend 40 euro per
dag bij witte infini, bij green key is dit wel incl.
Btw, opkuis indien nodig.
Beschadigde infini of materiaal aan kostprijs reparatie/vervanging.

