Tarieven | ZachteGvoiceover.nl
Deze tarieven dienen slechts als indicatie. Uiteindelijke prijs is afhankelijk van zaken als het
doel van de productie, uitzendperiode, uitzendgebied en gebruiksrechten.
RADIO- & TV-COMMERCIALS
Tot 30 seconden

Radiocommercial lokaal
: Vanaf € 75,Radiocommercial regionaal : Vanaf €150,Radiocommercial nationaal : In overleg

TV-commercial lokaal
TV-commercial regionaal
TV-commercial nationaal

: Vanaf €120,: Vanaf €150,: In overleg

REMINDERS / TAG-ONS
Tot 10 seconden

Reminder radio lokaal
Reminder radio regionaal
Reminder radio nationaal

: Vanaf € 35,: Vanaf € 50,: In overleg

Reminder TV lokaal:
Vanaf € 50,
Reminder TV regionaal: Vanaf € 75,TV-commercial nationaal : In overleg

ONLINE COMMERCIALS
Tot 30 seconden

Non-sponsored content
Sponsored content (preroll)

: vanaf € 150,: vanaf € 300,-

WEBVIDEOS / CORPORATE FILMS / EXPLAINER VIDEOS / INFORMATIEVE ANIMATIES
Dit zijn vanaf-prijzen

Richtlijnen:
0 - 150 woorden
150 - 300 woorden
300 - 450 woorden
450 - 600 woorden
600 - 750 woorden
750 - 1500 woorden
Meer dan 1500 woorden

: € 150,: € 200,: € 225,: € 275,: € 325,: € 400,: in overleg

Aan de hand van het aantal woorden wordt een prijs op maat voorgesteld.
Voor sponsored content geldt een extra fee voor gebruiksrechten.
Deze bedraagt 20% van de inspreek-fee.

Alle tarieven zijn excl. 21% btw.

AUDIO VOOR ANIMATIES & WEBVIDEOS

Animatie & explainer video | sounddesign
We brengen bewegend beeld tot leven met een passend design van geluidseffecten, perfect getimed op jouw video.
Incl. audiomix en master.

Vanaf € 375,- tot 90 seconden
Voice-over | editing en mixing
We maken jouw voice-over opname vrij van oneffenheden zoals klikjes, smakjes en ruis.
Incl. audiomix voor een krachtig, helder en goed verstaanbaar geluid.

Vanaf € 75,Muziek | stock
We selecteren een passende muzikale vormgeving ter versterking van de uitstraling van jouw animatie.
Incl. montage onder de animatie en afkoop van gebruiksrechten.

Vanaf € 50,Webvideo | mixing en mastering
We maken de geluidssporen vrij van oneffenheden zoals klikjes en ruis. We optimaliseren overgangen en fades.
We optimaliseren het geluidsbeeld qua kleur, en stemmen alle sporen perfect op elkaar af. We masteren het geheel
voor een kraakhelder geluid. Afgestemd op de vereiste technische specificaties, in het gewenste bestandsformaat.

Vanaf € 149,- tot 90 seconden

AUDIO VOOR RADIO & TELEVISIE
Preroll & tv-spot | audiomix en master
We maken de geluidssporen vrij van oneffenheden zoals klikjes en ruis. We optimaliseren overgangen en fades.
We optimaliseren het geluidsbeeld qua kleur, en stemmen alle sporen perfect op elkaar af. We masteren het geheel
voor een kraakhelder geluid. Afgestemd op de vereiste technische specificaties, in het gewenste bestandsformaat.

Vanaf € 149,-

Radiospot | audiomix en master
We maken de geluidssporen vrij van oneffenheden zoals klikjes en ruis. We optimaliseren overgangen en fades.
We optimaliseren het geluidsbeeld qua kleur, en stemmen alle sporen perfect op elkaar af. We masteren het geheel
voor een kraakhelder geluid. Afgestemd op de vereiste technische specificaties, in het gewenste bestandsformaat.

Vanaf € 149,TV-programma & documentaire | audiomix en master
We maken de geluidssporen vrij van oneffenheden zoals klikjes en ruis. We optimaliseren overgangen en fades.
We optimaliseren het geluidsbeeld qua kleur, en stemmen alle sporen perfect op elkaar af. We masteren het geheel
voor een kraakhelder geluid. Afgestemd op de vereiste technische specificaties, in het gewenste bestandsformaat.

Vanaf € 449,- tot 45 min.

Voorwaarden
In aanvulling op de algemene voorwaarden zijn de volgende overige voorwaarden van
toepassing op de uitvoering van de opdracht:
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

Bij afname van een opname verwerft u enkel de gebruiksrechten.
Gebruiksrechten gelden voor een overeengekomen doel en tijdsperiode.
ZachteGvoiceover.nl is niet eindverantwoordelijk voor de juistheid van feitelijke
informatie in teksten of uitingen.
Opdrachten worden enkel in behandeling genomen na een schriftelijk akkoord op de
uitgebrachte offerte (per e-mail volstaat).
Bij annulering van de opdracht tijdens de uitvoering behoudt ZachteGvoiceover.nl het
recht om 50% van de overeengekomen offerte in rekening te brengen.
Bij het uitblijven van communicatie vanuit de opdrachtgever zonder opgaaf van reden,
behoudt ZachteGvoiceover.nl het recht om 3 weken na het laatste contact 50% van de
overeengekomen offerte in rekening te brengen. Het vervolgen van de opdracht kan ten
alle tijden geschieden voor het resterende offertebedrag.
Mochten de wensen van de opdrachtgever veranderen tijdens de uitvoering van een
opdracht, dan behoudt ZachteGvoiceover.nl zich het recht om meerkosten te
overleggen.
Bij meerkosten wordt de uitvoering van een opdracht vervolgd na een schriftelijk akkoord
van de opdrachtgever. Dit geldt voor wijzigingen met betrekking tot de tekst.
De gebruiksrechten van een voice-over in een productie gelden per medium, per jaar.
Tenzij er sprake is van een buy-out (in overleg te bepalen).
Toestemming voor gebruik van de opname wordt verleent na ontvangst van betaling.

