Algemene voorwaarden inzake kleinschalige fotoreportages in het Park en de Tuinen van
Kasteel de Haar 2022
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Reportages kunnen op basis van beschikbaarheid plaatsvinden in de volgende
periodes:
o Januari t/m april van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 16.00 uur.
o Mei t/m september van maandag t/m woensdag tussen 09.00 tot 12.00 uur.
o Oktober t/m december van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 16.00 uur
De reportage dient aan te vangen binnen het gereserveerde tijdslot, het is niet
mogelijk de reportage te laten plaatsvinden buiten het gereserveerde tijdslot.
De maximale duur bedraagt 60 minuten.
Het is verplicht te reserveren voor de reportage.
Het is mogelijk om vanaf 2 maanden voor de gewenste datum te reserveren, tot
uiterlijk 8 werkdagen voorafgaand aan de gewenste datum.
De kosten bedragen €195,- incl. BTW en kunnen uitsluitend worden voldaan aan de
kassa van Kasteel de Haar per pinbetaling.
Toegang wordt uitsluitend verleend op vertoon van de reserveringsbevestiging.
Het gezelschap bestaat uit maximaal 6 personen, inclusief foto- en/of videograaf.
Het is niet mogelijk om anderen te laten wachten voor de Hoofdpoort, bij het
Stalplein, op de parkeerplaats, op de Bochtdijk of andere locaties in de nabijheid van
het kasteel, met of zonder auto.
Het is niet mogelijk elkaar af te wisselen bij het laten maken van de reportage: de
deelnemers aan de reportage blijven gedurende de gehele reportage dezelfde
deelnemers.
Voertuigen zijn niet toegestaan op het terrein: er worden twee gratis parkeerkaarten
voor de bezoekersparkeerplaats verstrekt op vertoon van de reserveringsbevestiging.
(Huis)dieren, behoudens aangelijnde honden, zijn niet toegestaan.
Alle toegangswegen tot het terrein en de parkeerplaats dienen altijd vrij te worden
gehouden voor hulpdiensten en reguliere bezoekers.
Het is niet toegestaan om de poorten of de hoofdingang van het kasteel te blokkeren
voor een foto of om poortdeuren te sluiten of openen.
De reportage vindt plaats in het Park en de Tuinen en mag plaatsvinden tot op de
trappen voor het Kasteel.
Het is niet mogelijk om de reportage voort te zetten in het Kasteel of de andere
(bij)gebouwen, ook niet onder voorwendsel van een museumbezoek.
Wanneer op een van de sub locaties of stijltuinen van Kasteel de Haar een ontvangst
of andere activiteit plaatsvindt, is het niet mogelijk deze sub locatie of stijltuin te
gebruiken.
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Het is niet toegestaan om in en boven het Park en de Tuinen en de gebouwen van
Kasteel de Haar opnames te maken met een drone of soortgelijk zwevend
opnamemateriaal.
Men dient zich uitsluitend op de paden te begeven. Het is slechts toegestaan uit te
wijken op gazons. (Bloem)perken, plantvakken, struwelen en bosschages dienen te
allen tijde te worden vermeden.
Het is niet toegestaan te klimmen op of in bomen, ornamenten, (bij)gebouwen of
welke andere objecten dan ook.
Er mag niet worden gestrooid met confetti, rozenblaadjes, rijst of welke materialen
dan ook.
Er mogen geen ballonnen, wensballonnen of andere objecten worden opgelaten.
Er mag geen decoratie of meubilair, in de breedste zin van het woord, worden
aangebracht of geplaatst in en rondom het Park, Kasteel of overige (bij)gebouwen
van Kasteel de Haar.
Er wordt geen exclusief gebruik verleend over de locatie. Het is mogelijk dat ook
andere gezelschappen gelijktijdig een fotoreportage maken.
De opnames mogen niet voor commerciële doeleinden en/of publicatie gebruikt
worden.
Instructies van medewerkers van Kasteel de Haar dienen te allen tijde opgevolgd te
worden.
Alle deelnemers aan de reportage dienen door de hoofdboeker van de reportage
vooraf op hoogte te worden gebracht van deze regels.
Als aanvulling op en basis voor deze regels worden de Huisregels en Algemene
Voorwaarden van Kasteel de Haar gebruikt, welke te raadplegen zijn op de website:
Huisregels & Voorwaarden.
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