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De vereniging stelt een fotostudio ter beschikking. Deze studio is gelegen te Diest.
De fotoclub LichtVast heeft een partnerschap aangegaan met de Freinetschool “De Pit” in
ruil voor het gebruik van het lokaal waar onze fotostudio gevestigd is.
Het partnerschap houdt in een aantal activiteiten te organiseren ten voordele van De Pit.
Scholenfotografie, fotoreportage van de jaarlijkse happening en op aanvraag het organiseren
van een muzische vorming “beeld” aan de leerlingen van het lager onderwijs.
We rekenen erop dat de gebruikers van de studio op vrijwillige basis hun steentje zullen
bijdragen om dit partnerschap te doen slagen. Immers indien we huur moeten betalen voor de
studio moeten we helaas de prijzen optrekken naar een veelvoud wat we nu vragen.
Onderhavig reglement is van toepassing op de fotostudio LichtVast, en kan gewijzigd
worden door het bestuur van LichtVast in samenspraak met de stuurgroep LichtVast “Lens
op de Mens”. Conform de wijzigingen past de stuurgroep LichtVast “Lens op de Mens” dit
document zonder verwijl aan.
Dit reglement is gebaseerd op het respect voor eenieders goed en heeft als doel de fotostudio
optimaal te gebruiken en materiële schade te vermijden. Elke gebruiker moet het patrimonium
en het lokaal eerbiedigen en behandelen als een goede huisvader.
De stuurgroep LichtVast “Lens op de Mens” zal de inbreuken of misbruiken ten opzichte van
dit reglement, onmiddellijk na de vaststelling, melden aan het bestuur.

ARTIKEL 1: Locatie van de fotostudio
Freinetschool De Pit
Veemarkt nr 13
3290 Diest
ARTIKEL 2: Recht tot gebruik van studio
Om de fotostudio te mogen en kunnen gebruiken zijn onderstaande voorwaarden van
toepassing
1.
2.
3.
4.

Lid zijn van de fotoclub LichtVast
Initiatie fotostudio LichtVast gevolgd te hebben.
De huur van de fotostudio betaald te hebben zoals beschreven verder in dit reglement
In de mate van je mogelijkheden actief deelnemen aan het partnerschap aangegaan
met de Freinetschool “De Pit”.
5. Actief deelnemen aan het onderhoud van de studio.
ARTIKEL 3: Verantwoordelijkheid van de studio
1. Het bestuur van LichtVast heeft de verantwoordelijkheid van de fotostudio
toevertrouwd aan de stuurgroep LichtVast “Lens op de Mens”.
2. De stuurgroep LichtVast “Lens op de Mens” zal zich enkel en alleen moeten
verantwoorden tegenover het bestuur van LichtVast.
3. Het bestuur heeft Daniel Corthaut aangeduid als materiële beheerder van de
fotostudio. Hij zal het patrimonium beheren, onderhouden en in stand houden.
4. Ieder onregelmatigheid wordt gemeld aan het bestuur. Het bestuur zal op gepaste
wijze reageren en eventueel maatregelen treffen.
ARTIKEL 3: Reservatie van de studio
1. Fotoclub LichtVast heeft steeds voorrang op de studio zolang het gebruik van de
studio niet goedgekeurd is.
2. Tijdens de gemeenschappelijke activiteiten is de studio gesloten (zie
activiteitenkalender FB). Aanvragen op die datum worden geweigerd.
3. Aanvragen voor het gebruik van de studio worden Max de maand voor de
activiteit goedgekeurd.
4. Bij het maken van een reservering verklaart de gebruiker zich akkoord met de
algemene voorwaarden
5. De reservatie van de studio gebeurt via de daartoe voorziene toepassingen op de
Website http://www.lichtvast.be/
6. Het gebruik van de studio is beperkt tot acht sessies per maand per lid.
7. De reservatie moet minimum VIER werkdagen voor het gebruik aangevraagd worden.

8. Na goedkeuring van de aanvraag, neemt de gebruiker contact op met de
studioverantwoordelijke om verdere afspraken te maken.
9. Het is niet toegelaten commerciële activiteiten in de studio te organiseren.
10. De Codes van de sleutelkastjes worden enkele dagen voor gebruik bekend gemaakt.
11. De reservatiemomenten zijn verdeeld in drie periodes van telkens 4 uur en 45 minuten.
Begin- en einduur moeten telkens binnen de toegewezen periode vallen tenzij men
reserveert voor een hele dag (= drie aaneensluitende periodes). De toegewezen periode
dient om de setting op te stellen, het opruimen van de setting, het zuiver maken van
het lokaal (ook stofzuigen) en om het lokaal te verlaten.
De verschillende periodes zijn:
a. Voormiddag tussen 08.00 uur en 12.45 uur
b. Namiddag tussen 13.00 uur en 17.45 uur
c. Avond tussen 18.00 uur en 22.45 uur
ARTIKEL 5: Vergoeding voor het gebruik van de studio
1. Leden van LichtVast betalen € 8,-. De betaling van de huur moet minimum 24 uur
voor het gebruik van de studio (zichtbaar op de rekening van LichtVast) per
overschrijving voldaan worden aan LichtVast BE72 9730 6147 6816 - met de
vermelding van de naam van het lid en datum en uur dat de studio zal gebruikt
worden.
2. Leden van de stuurgroep “Lens op de Mens” of leden van andere stuurgroepen maken
gratis gebruik van de studio indien het ter voorbereiding is van een Workshop en/of
voor bijscholing in opdracht van fotoclub LichtVast. In elk ander geval betalen zij
het normale tarief.
3. Op aanvraag kan de achtergrond verder dan normaal afgerold worden om op die
manier een volledig “clean” stuk te bekomen. Hiervoor wordt een vergoeding van 35,Euro per achtergrond (kleur) gevraagd.
4. Annuleren
Annuleren kan tot 24 uur voor de afgesproken datum. Daarna wordt het volledige
bedrag in rekening gebracht
ARTIKEL 6: Richtlijnen voor het gebruik van de studio
1. De studio wordt in zuiver en opgeruimde toestand ter beschikking gesteld aan de
gebruiker.
2. Gebreken worden onmiddellijk gemeld aan de studioverantwoordelijke.
a. In het schrift
b. Grotere gebreken onmiddellijk per email, sms, messenger
3. Vanaf het moment dat de gebruiker de studio overneemt is hij/zij verantwoordelijk
voor de schade aangericht aan de infrastructuur en het ter beschikking gestelde
materiaal. Alle veroorzaakte schade dient door de gebruikers integraal vergoed te

worden.
4. Het gebruik van de verschillende achtergronden moet met de nodige voorzichtigheid
gebeuren.
a. Er mag door de gebruiker van de studio geen achtergrondpapier afgesneden
worden. Het vernieuwen en/of afsnijden van de achtergrond is uitsluitend een
verantwoordelijkheid van de studio verantwoordelijke.
b. Er mag maar zoveel achtergrond afgerold worden als nodig is voor normaal
gebruik.
c. Het af- en oprollen van de achtergrond moet gebeuren met de ketting.
d. Indien de achtergrond beschadigd is mag die alleen hersteld worden aan de
achterkant. Nooit aan de voorkant !! Iedere beschadiging melden aan de
verantwoordelijke.
e. Alleen het model mag de achtergrond betreden met zeer proper schoeisel.
Het model brengt het te dragen proper schoeisel voor de shoot afzonderlijk
mee.
f. Het is aan de fotografen niet toegestaan om de achtergrond te betreden met
schoeisel. Het betreden kan alleen op kousenvoeten of blootsvoets.
g. De meubelen en/of attributen moeten heel voorzichtig geplaatst worden om de
achtergrond niet te beschadigen.
h. Na gebruik de achtergrondrollen proper maken en oprollen.
5. De studiolampen moeten met de nodige voorzichtigheid gebruikt worden
a. De stroomkabel steeds volledig afrollen
b. Controleer of de stekkers vast in de stopcontacten zitten
c. Bij manipulatie van de lampen zoals boxen omwisselen, verplaatsen, kabels
uittrekken enz. moet men de flitser uitschakelen en laten afkoelen.
d. Na gebruik de kabel uit het stopcontact verwijderen en oprollen
6. Gebruik van Flash Triggers
De gebruiker brengt zijn eigen Flash Triggers mee.
7. Parkeren
Het is niet toegelaten om tijdens de schooluren te parkeren op de parkeerplaats van de
school.
8. In het weekend en tijdens de schoolvakanties moet zowel de rode poort naar de
parking als de toegangsdeur naar de gele zaal afgesloten zijn tijdens het gebruik van
de studio.
ARTIKEL 7: Orde en tucht in de studio
Zoals eerder aangehaald bevindt zich de studio in een school. Het gebruik van de studio is
daarom ook ondergeschikt aan het gebruik van de schoolinstelling
1. de schoolgebruikers mogen geen hinder ondervinden door het gebruik van de studio,
bijvoorbeeld bij laden en lossen van materiaal nodig voor de fotoshoot

2. Voertuigen mogen het schoolterrein en in het bijzonder de speelplaats niet oprijden
tijdens de schooluren, zonder toelating van de schooldirectie.
3. De fotoshoots mogen niet zichtbaar zijn voor de schoolgebruikers (gordijnen dicht
doen).
4. Bij naakt, naaktbedekt, boudoir, lingerie ... moet de toegangsdeur van de studio op slot
gedaan worden zodat derden niet ‘toevallig’ kunnen binnenkomen.
5. Bij het verlaten van de studio moet men zedelijk gekleed zijn.
6. Geen enkele aanstootgevende attributen mogen zichtbaar vervoerd worden op de
overdekte - en op de niet overdekte speelplaats.
7. Gebruik van drank
Het Gebruik van alcohol of andere genotsverhogende middelen tijdens fotoshoots, is
niet toegestaan. Ook het onder invloed zijn van alcohol en drugs bij aanvang van de
fotoshoot, is eveneens niet toegestaan.
8. Roken in de fotostudio en in de schoolgebouwen is niet toegestaan. Indien men in dat
geval buiten (voorbij de rode poort) wil roken, mag men in geen geval as of peuken op
de grond gooien.
9. Het is niet toegelaten, behoudens bijzondere toelating van het bestuur, reclame op
gevels, vensters, deuren, binnen- of buitenmuren van het schoolgebouw aan te
brengen.
10. Kleine huisdieren zijn toegelaten buiten de schooluren mits:
a. Het melden in het schrijfboek van de studio
b. Dat ze steeds onder toezicht/begeleiding zijn, onder geen beding los lopen in
de gebouwen/speelplaats van de school,
c. Eventuele ongelukjes door de eigenaar/fotograaf opgekuist worden.
11. Zuiverheid en netheid
a. Respecteer altijd de goede staat, inwendige orde en netheid van de
gemeenschappelijke delen in en rond de studio.
b. De vloer van de studio moet na de fotosessie gereinigd worden (vegen of
stofzuigen naargelang de noodzaak).
c. De lichtvervormers die niet gemonteerd zijn, dienen opgehangen of op de
voorziene plaats gelegd te worden.
d. Het meubilair en de aanwezige attributen moeten terug geplaatst worden op de
voorziene plaatsen/ leggers. (zie foto's)
e. Alle eigen materialen en vuilnis moeten terug meegenomen worden.
12. Verlaten van de studio
a. Verwarmingstoestel uitschakelen en omwille van brandgevaar zorgen dat
het geen andere attributen raakt. De stekker van het verwarmingstoestel
moet na het gebruik verwijderd worden uit het stopcontact.
b. Verlichting uitschakelen.

c. Alle deuren en ramen sluiten (deur studio, deur overdekte speelplaats,
tussenpoort speelplaats/parking en de toegangspoort aan de Veemarkt.
d. Bij het verlaten van de studio moeten eventuele beschadigingen onmiddellijk
aan de verantwoordelijke gemeld worden via FB bericht of email.
ARTIKEL 8: Opslag van stoffen
In de studio mogen geen gevaarlijke, brandbare, hinderlijke, ontplofbare, slecht ruikende of
ongezonde materialen opgeslagen worden.
ARTIKEL 9: Bijkomende bevoegdheden van het bestuur en verantwoordelijke
1. Het bestuur LichtVast is bevoegd om in elk afzonderlijk geval een uitzondering op
deze regels te maken.
2. Wanneer wordt vastgesteld dat de gebruiker niet voldoet aan de bepalingen van dit
reglement, dan kan het bestuur LichtVast, op gelijk welk ogenblik, het initiatief
nemen om de overeenkomst onverwijld en eenzijdig op te zeggen.
3. Identificatiegegevens van de studioverantwoordelijke: Daniël Corthaut
De communicatie gebeurt via messenger, SMS of email
Email: danielc1954@gmail.com
FB: http://www.facebook.com/daniel.corthaut
Alleen in uiterste nood is het toegelaten om mij te telefoneren GSM : 0472 74 45 52

Bijlage 1 : Sleutelkastjes / toegang
Bijlage 2 : Verbruik elektriciteit
Bijlage 3 : opstelling studio bij het verlaten van de studio

Even lezen
1. Je hebt bij het aanvragen van de studio kennis genomen van het reglement
2. Tijdens de workshop “introductie fotostudio” werd de manipulatie van de
studioflitsers en het andere aanwezige materiaal duidelijk uitgelegd. (op aanvraag
sturen we een gebruiksaanwijzing van de studioflitsers)
3. We hebben maar 20 Amp te beschikking in de studio – zie tabel
4. De sleutelkastjes bevinden zich – zie foto's bovenaan
5. Na de shoot moet er gestofzuigd worden en de studio terug op orde geplaatst
worden – zie foto's onderaan
Verbruik elektriciteit Studio LichtVast
Materiaal

Aantal

Verbruik

Totaal

Studioflitser 500 w

4

500 w

2000 w

Studioflitser 750 w

1

750 w

750 w

Instellamp studioflitsers

5

200 w

1000 w

Verwarming 3000 w

1

3000 w

3000 w

Divers – verlichting, ventilator,
computer, muziek

200 w

TOTAAL bij Max gebruik

6950 W

Waterpomp WC

1

750 w

TOTAAL bij Max gebruik

Alleen fotostudio
6950/220 = 32 Amp

750 w
7700 w

7700/220 = 35 Amp

Dus moeten we zuinig omgaan met de middelen die ter onze beschikking staan
Zijn alle instellampen nodig ?
Moeten de instellampen op volle kracht staan ?
Eenmaal warm, moet de verwarming dan nog op volle kracht staan ?
Doe de verlichting uit in de gele zaal en op de WC
Tijdens de schooluren springt de waterpomp meer aan dan buiten de schooluren
Mogelijk slaat waterpomp aan op het moment dat de flitsers afgaan (de kans is klein, maar ze bestaat)
De flitsers hoeven niet allemaal gelijktijdig op Max flitsvermogen te staan, de enkele keer dat dit toch
noodzakelijk is zet dat de verwarming af
Breng geen extra verwarming mee. Dit is absoluut niet toegelaten
Hieronder een mogelijke oplossing
Materiaal

Aantal

Verbruik

Totaal

Studioflitser 500 w

4

166 w

666 w

Flitser op 1/3 kracht
uiteraard is dit afhankelijk van het
aantal flitsers die je gebruikt

Studioflitser 750 w

1

250 w

250 w

Flitser op 1/3 kracht

Instellamp studioflitsers

1

100 w

100 w

1 instellamp gebruiken om te scherp te
stellen tijdens het flitsen.

Verwarming 3000 w

1

1750 w

1750 w

Verwarming na een tijdje op 2/3
desnoods nog minder indien je de 5
flitsers gebruikt

Divers – verlichting, ventilator,

200 w

computer, muziek
TOTAAL bij Max gebruik
Waterpomp WC

2966 W
1

750 w

TOTAAL bij Max gebruik

Alleen fotostudio
2966/220 = 13 Amp

750 w
3716 w

7700/220 = 16,9 Amp

In het verleden is de zekering regelmatig afgesprongen tijdens het gebruik van de studio
Dit heeft 3 mogelijke oorzaken
Mogelijkheid 1.
Er werd geen rekening gehouden met het totaal verbruik, als de waterpomp aanslaat op het moment dat de
flitsers afgaan en de verwarming op 100 % draait en eventueel nog een extern apparaat is aangesloten is (bv een
flessenwarmer (babyshoot), een externe verwarming, externe flitsers enz)
Mogelijkheid 2.
De studioflitsers werden verkeerd gemanipuleerd
Omwisselen van de lichtvervormers terwijl de flitser nog op staat
Bij het gebruik van de snoot, kleppenset de instellamp laten branden, de instellampen geven een enorme hitte en
de lamp kan onvoldoende afkoelen, mogelijk gevolg de gel smelt, rookontwikkeling, de lamp begeeft en
kan eventueel kortsluiting veroorzaken
Mogelijkheid 3.
De studioflitsers werden verplaatst terwijl de instellamp opstaat, mogelijk kan deze stuk gaan en een kortsluiting
veroorzaken (alhoewel dit uitzonderlijk is)
Geen paniek, op 5 jaar tijd is de zekering nog maar een 10 tal keer afgesprongen, maar nu we zwaardere
flitsers hebben zou dit eventueel meer kunnen gebeuren.
Wat te doen indien de stroom uitvalt
Tijdens de schooluren
Het secretariaat verwittigen – mij een berichtje sturen
Na de schooluren
Brute pech – alles opruimen en afsluiten
Mij een berichtje sturen zodat ik kan reageren tijdens de schooluren
In het weekend of schoolvakantie
Brute pech – alles opruimen en afsluiten
Mij een berichtje sturen zodat ik de conciërge tijdens de weekdagen kan verwittigen en dat ik je opvolgers op de
hoogte kan brengen dat er geen elektriciteit meer is indien ik het berichtje tijdig heb gelezen
Weet dat
Jijzelf je geld niet terug krijgt
je opvolgers de studio ook niet kunnen gebruiken
ikzelf niets kan ondernemen om de elektriciteit te herstellen

