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Vanaf

€50
per uur
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Namens het hele team wensen wij u van harte welkom in onze studio. 
Middels deze informatiebrochure willen wij u graag informeren over de 
mogelijkheden die de studio te bieden heeft. Zo vindt u in dit boekje de 
exacte afmetingen, de beschikbare apparatuur, onze faciliteiten en 
natuurlijk onze prijzen. Mocht u speciale wensen hebben, neem dan 
gerust contact met ons op. Door ons uitgebreide netwerk kunnen we 
vrijwel alles voor u regelen.

Studio s111 is ontstaan vanuit een diepgewortelde passie voor fotografie 
en de wens om een professionele fotostudio aan te kunnen bieden voor 
een betaalbare prijs. Onze jarenlange ervaring en samenwerkingen met 
diverse fotografen, modellen, stylisten en make-up artists hebben we 
omgezet in een prachtige multifunctionele locatie waar de mooiste dingen 
geproduceerd worden. Wij hopen ook u snel te mogen ontvangen.

Welkom bij
Studio s111



Studio s111 beschikt standaard over een grote hoeveelheid professionele 
apparatuur. Heeft u echter andere wensen, dan kunnen wij dit natuurlijk 
altijd voor u regelen.

Onderstaande apparatuur is in de studio reeds aanwezig:

Verlichting

• 6 lampstatieven
• 4 Broncolor Sirios 400S 

WIFI/RFS lampen
• 4 Broncolor speedringen
• 1 Broncolor trigger
• 1 Broncolor Para 133
• 1 Broncolor Para Silver 

(85 cm)
• 2 paraplu’s silver/white 

(115 cm)
• 1 Broncolor Octabox 150
• 1 Broncolor Softbox 60×60
• 1 beautydish met diffuser
• 1 Superboom met standaard
• 1 Kenko lichtmeter (KFM-1100)

Reflectie

• 1 Profoto reflectiescherm 
white sun / silver (met statief)

• 3 kleine portretreflectie
schermen (met statief)

• 1 reflector met 3 grids
• 2 reflectieve borden 

piepschuim (zwart/wit)

Overig

• 4 klemmen
• 3 verlengkabels
• Tether Table Aero System
• 1 Tether kabel

Apparatuur
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Afmetingen

De studio heeft een effectieve oppervlakte van 132 m2, en is 2,71 meter 
hoog. In de studio kunnen twee lichtopstellingen naast elkaar worden 
gebouwd, waardoor er zeer efficiënt gewerkt kan worden. De standaard 
toegangsdeur tot de studio is 90 cm breed en 2,20 meter hoog, en er is 
tevens een schuifdeur aanwezig van 2 meter breed en 2,25 meter hoog, 
waardoor grotere objecten geplaatst kunnen worden.

De studio telt 15 stroompunten, die in onderstaande plattegrond 
zijn aangegeven met groene stippen.
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Eten en drinken

• Koelkast
• Koffie (Nespresso)
• Melkopschuimer
• Thee
• Bronwater

Overig

• Heren- en damestoilet 
gescheiden

• EHBO-kit

De studio is van alle gemakken voorzien. Op deze pagina vindt u een 
overzicht van onze faciliteiten. Heeft u verder nog wensen, of wilt u 
bijvoorbeeld catering bij uw shoot? We kunnen vrijwel alles regelen!

Electronica

• 15 stroompunten
• WiFi
• Bekabelde internetverbinding 

(Ethernet)

Styling en visagie

• 1 visagietafel (2,47 x 0,64 m)
• 1 visagiespiegel (1,00 x 0,60 m)
• 2 visagiestoelen
• 2 kledingrekken
• 1 omkleedruimte
• 1 wastafel
• 1 staande spiegel
• 1 stoomapparaat

Meubilair

• 2 bureaus
• 2 ronde tafels (60 cm)
• 15 stoelen
• 1 lange statafel (3 x 1 m)

Faciliteiten

Er zijn standaard diverse achtergrondkleuren in de studio aanwezig. 
Op www.studio-s111.nl kunt u bekijken welke kleuren wij op dit moment 
op voorraad hebben. Wenst u een andere kleur? Wij verzorgen dit 
graag voor u.
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Fotoshoots

Bij Studio s111 zijn diverse professionele fotografen aangesloten. Allen 
hebben bergen ervaring en zijn gespecialiseerd in portretfotografie, 
fashion fotografie en commerciële fotografie. Van editorial tot 
reclamecampagne, met deze vakmensen achter de camera is 
de ideale foto gegarandeerd.

Wij bieden de volgende fotoshoots aan:

Portret
Uw perfecte portret. Welke stijl u ook wenst en of u nu vaker voor de 
camera staat of niet, onze ervaren fotografen halen het beste in u 
naar boven.

Fashion
Modelfotografie met de nadruk op de kleding. Tevens helpen wij u graag 
met het verzorgen van styling en visagie.

Casting
Speciaal voor acteurs en actrices. Tijdens deze shoot richten we ons op 
dynamiek en diversiteit om u te helpen aan de ideale rol.

Zakelijk profiel
Een serie nette profielfoto’s van uzelf, uw team of uw bedrijf voor gebruik 
in professionele publicaties en op bijvoorbeeld LinkedIn.

Product
Een goede foto is van groot belang voor het aanprijzen van uw product. 
In onze studio schieten we dé foto die verkoopt.

Iedere fotoshoot is verschillend. Wij denken graag met u mee als u 
specifieke ideeën heeft.

Tip! Bekijk ons portfolio op www.studio-s111.nl.
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Onderstaand vindt u de prijzen voor het huren van Studio s111. Alle 
aangegeven prijzen zijn exclusief btw.

Verhuur inclusief apparatuur
Inclusief alle lampen en lightshapers, stroom, WiFi, koffie, thee, bronwater 
en schoonmaakkosten.

Verhuur exclusief apparatuur
Inclusief stroom, WiFi, koffie, thee, bronwater en schoonmaakkosten. 
Lampen en lightshapers zijn los te huur.

Prijzen Locatie en openingstijden

De studio is dagelijks geopend van 08.00 tot 18.00 uur en gelegen nabij het 
Amstel Business Park in Amsterdam. U vindt ons op dit adres:

Pieter Braaijweg 67
1114 AJ
Amsterdam-Duivendrecht

Met de auto

Neem vanaf de A10 de afslag Overamstel (s111). Sla linksaf de Johannes 
Blookerweg op, en volg vervolgens de bocht naar links de Verlengde Van 
Marwijk Kooystraat op. Sla linksaf de Spaklerweg op, en na 335 meter 
rechtsaf de Pieter Braaijweg op. U vindt de studio na 185 meter aan uw 
linkerhand.

Met het openbaar vervoer

Reis naar metrostation Van der Madeweg. Wanneer u onderaan de 
trap staat kijkt u in de richting van Duivendrecht. Keer om, en volg het 
fietspad onder het spoor door richting de Spaklerweg (250 meter). 
Steek de Spaklerweg over, en sla rechtsaf. Volg de Spaklerweg 
250 meter, en sla vervolgens linksaf de Pieter Braaijweg op. U 
vindt de studio na 185 meter aan uw linkerhand.

Indien gewenst zijn aangepaste openingstijden in overleg mogelijk.
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Voor het gebruik van achtergrondrollen rekenen wij € 10 per meter.

Heeft u speciale wensen met betrekking tot het huren van de studio? Wij 
maken graag een offerte op maat voor u. Neem gerust contact met ons 
op.

Ook een fotograaf nodig? Onze professionele fotografen staan voor u 
klaar! Kijk op www.studio-s111.nl voor de mogelijkheden.

Exclusief apparatuur Inclusief apparatuur

Per uur
(Minimaal 2 uur)

€50 €75

Halve dag
(4 uur)

€150 €225

Hele dag
(8 uur)

€300 €395



Contact

Pieter Braaijweg 67
1114 AJ

Amsterdam-Duivendrecht

www.studio-s111.nl
info@studio-s111.nl

+31 (0) 20 463 6026

instagram.com/studio.s111
facebook.com/studio.s111

Studio s111


