
 
 
 
 
 
 
Voorwaarden Fotografieshoots in de Hortus Amsterdam 
 
De Hortus maakt onderscheidt tussen gelegenheidsfotografie (bruiloften, verloving e.d.), 
amateurshoots (instagram, studieprojecten) en professionele shoots. Alle fotoshoots moeten van 
tevoren geboekt zijn. Bij boeking van een fotoshoot in de Hortus verklaart de cliënt zich akkoord met 
onderstaande voorwaarden. Het is de Hortus dan ook toegestaan, wanneer een van deze 
voorwaarden volgens de Hortus wordt overtreden, de fotoshoot af te gelasten danwel direct te 
stoppen en eventueel de cliënt verzoeken de Hortus te verlaten.   
 

1. Fotografieshoots zijn alleen mogelijk binnen de reguliere openingstijden van de hortus 
Botanicus Amsterdam. De Hortus is als museum 7 dagen per week geopend voor publiek 
van 10 – 17 uur.  

2. De cliënt is bekend met de algemene voorwaarden voor bezoekers van de Hortus en zal 
zich daar ook aan houden. 

3. Er kunnen geen kassen of andere ruimtes afgesloten worden voor regulier publiek door 
de cliënt.  

4. Verkleedruimtes kunnen –indien beschikbaar-  van tevoren apart geboekt worden. Het is 
niet toegestaan in de kassen of in de tuin te verkleden. 

5. Fotograferen in de tuin en kassen van de Hortus is toegestaan.  
6. De cliënt zal op de paden blijven. Het is niet toegestaan voor modellen of crew om zich 

tussen de planten en/of in de perken te begeven. Ook mag er geen materiaal (statief, 
lichtbronnen) in de perken tussen de planten geplaatst worden. 

7. De cliënt verklaart zich bewust van de kwetsbaarheid van de plantencollectie en zal 
overeenkomstig handelen. Eventuele ontstane schade zal 100% verhaald worden op de 
cliënt.  

8. Planten en voorwerpen in de tuin en kassen, eigendom van de Hortus,  mogen niet door 
de cliënt verplaatst worden. 

9. De cliënt dient aanwijzingen van Hortusmedewerkers die namens de Hortus 
communiceren op te volgen. 

10. De cliënt draagt zorg voor zo min mogelijk overlast voor het overig publiek. 
11. De cliënt draagt de verantwoordelijk voor het niet dan wel onherkenbaar in beeld laten 

komen van andere bezoekers in de Hortus en is verantwoordelijk voor eventuele 
schendingen die daar uit kunnen ontstaan.   

12. De Hortus sluit om 17.00, op dat moment moet ook de cliënt kunnen vertrekken en alles 
weer leeg en opgeruimd achterlaten. 

13. De cliënt is in bezit van een geldig toegangskaart voor een fotoshoot in de Hortus en 
eventuele extra entreekaartjes voor personen.  
 

Bij publicatie van het foto/film-materiaal graag  de Hortus Botanicus Amsterdam als locatie 
vermelden, of link ons op social media via @hortusamsterdam #hortusamsterdam . 
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