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STUDIO RENTAL



Welkom

Miek

Hé j i j !  
 

Super leuk dat je bi j  Odds & Ends terecht bent gekomen. Ik ben Miek en
zaakvoerder van Odds & Ends.  Ik ben actief in de beauty & fotografie sector en
bouwde doorheen de jaren een fantastisch mooie studio in Herentals uit  die ik

graag met jull ie creatievelingen deel .  In deze gids kom je alles te weten over hoe
onze studio eruit  z iet en wat de mogeli jkheden zi jn.  Tot binnenkort?!

 

Liefs,



RENTAL
Workshopruimte

LANGE TAFEL
Met een lengte van 3,5 m en 80
cm breed is deze tafel ideaal om
allerhande workshops aan te
geven. Aan de tafel staan maar
liefst 8 stoelen voorzien van
zachte zitkussens. 

KOFFIE APPARAAT
Met onze volautomatische JURA
maak je met één druk op de knop
heerlijke koffies. Ideaal dus om aan
je klanten aan te bieden. 

*Deze worden achteraf gefactureerd als € 1,50 per
consumptie 

FRIGO
Onze frigo is standaard gevuld met
allerlei frisdranken zoals cola zero,
cola, fanta, ice tea, plat en bruis
water. 

*Deze worden achteraf gefactureerd als € 1,50 per
consumptie 

MAKE UP SPIEGELS
Heb je veel licht nodig voor je
workshop of bied je Make Up aan
bij een fotosessie, dan kan je
gebruik maken van onze 4
professionele Make Up spiegels. KAPPERSSTOELEN

We beschikken over 2
professionele kappersstoelen die
gebruikt kunnen worden als extra
workshop plaatsen of wanneer je
bij een fotosessie de haren wenst
te stylen.

MOBIELE SPIEGELS
Op de lange workshoptafel staan
standaard 8 mobiele spiegels die
je mag gebruiken tijdens het
geven van je workshop. Indien je
deze niet nodig hebt, kunnen we
deze uiteraard verwijderen. 

WIFI
Heb je internet nodig tijdens je
workshop? Scan dan de
onderstaande QR code.

Een kort overzicht over wat onze workshopruimte allemaal te
bieden heeft. 

GEMAKKELIJK BEREIKBAAR +
PARKING
Onze studio is super gemakkelijk
bereikbaar en heeft heel wat gratis
parking voor de deur. 





Rental

Met zo'n 70 vierkante meter is onze
ingerichte fotostudio de ideale plaats voor
creatieve fotografen  die hun werk graag
binnen verderzetten. Aangezien ik deze zelf
niet dagelijks gebruik, kunnen anderen
deze studio huren per dag of dagdeel. Dit
kan in combinatie met de workshopruimte
maar kan ook apart gehuurd worden.  

1 daglicht paneel Nanguang Combo 200 LED
2 GODOX studiofliters met verschillende softbox/beauty dish
opties 
1 BOWENS GEMINI flitser
Daglichtlampen die standaard opgesteld staan om natuurlijk
licht te creëren naast de bedsetting.
2 AD200 GODOX flitsers met softboxen, gebruik van trigger
mogelijk
Ringlamp
Diverse achtergrondrollen

Client Closet
Newborn props, wraps en beanbag
Pauwenstoelen
Lifestyle bedsetting
WIFI
Keuken
Toilet

WAT KAN JE VERWACHTEN?

Materiaal

Extra's

Fotostudio





PRIJZEN

Halve dag (4 uur): € 75,00 excl. BTW 
Hele dag (8 uur): € 145,00 excl. BTW

Wanneer je graag gebruikt maakt van het koffie
apparaat of frigo worden consumpties
aangerekend aan € 1,50 per consumptie 

Halve dag (4 uur): € 195,00 excl BTW
Hele dag (8 uur): € 375,00 excl. BTW

Indien je hulp nodig hebt bij het gebruik  en
opzetten van het materiaal kan je mijn hulp
inroepen voor € 50,00 excl. BTW extra. 

Halve dag (4 uur): € 265,00 excl. BTW
Hele dag (8 uur): € 495,00 excl. BTW

Workshopru imte

combo

Fotostudio

Hieronder vind je onze standaard formules voor

het huren van de workshop -en/of fotostudio.

Nadat je een formule en datum hebt gekozen,

wordt een huurcontract opgemaakt. 



Alles uit de client closet mag gebruikt worden maar alles moet na afloop terug worden

achtergelaten zoals het was. Dekens, wraps kleding of backdrops die vuil zijn geworden

leg je in de rieten wasmand zodat ik ze kan wassen.

 Je mag zelf niets ophangen aan de muren/plafond.

Indien je schade aanricht, breng je me onmiddellijk op de hoogte zodat we dit in orde

kunnen brengen met de verzekering. Er hangen 4 beveiligingscamera's in de studio die

bij twijfel of discussie kunnen worden geraadpleegd. 

Na afloop ruim je alles op en zet je de fotostudio/workshopruimte terug in zijn originele

staat. Indien ik achteraf nog opruim/poetswerk heb zal ik € 50/werkuur van je

waarborg afhouden. 

 Bij no show wordt het volledige bedrag aangerekend.

Na het invullen van het contract staat de verhuur vast en kan je niet meer annuleren. Is

je klant ziek of kan je zelf niet meer op deze dag? Dan mag je de studio onderverhuren

aan iemand anders. Hou er dan wel rekening mee dat jij dan de

eindverantwoordelijkheid hebt en dat deze persoon de huisregels respecteert. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Huisregels



 

Odds & Ends

0470/94.42.55

www.oddsandends.be

info@oddsandends.be

S
T

U
D

IO
 ODDS & EN

D
SOE


