Tarievenoverzicht Voice Over Nienke
Voorop gesteld dat geen enkele productie hetzelfde is, heb ik desondanks
een aantal veel voorkomende producties een richtprijs gegeven.
Zo heeft u een indicatie van de kosten van mijn stem in uw productie.
Staat uw productie er niet bij of heeft u een ander budget, neem gerust
contact op.
Non- broadcast
(o.a. bedrijfsfilms,
instructiefilm,
voice responce)

Tot 200 woorden
200 - 500 wrdn
500 - 1200 wrdn
1200 - 2500 wrdn
2500 – 5000 wrdn
5000 – 8000 wrdn

(max ca. 1½ min)
(max ca. 3½ min)
(max ca. 9 min)
(ca 15 min)
(ca 30 min)
(ca 55 min)

€ 230,€ 275,€ 400,€ 600,€ 950,€ 1150,-

Bij producties met meer dan 10000
woorden

€ 0,13 per
woord

Radiocommercials

Lokaal
Regionaal
Nationaal

€ 75,€ 250,€ 500,-

Televisie commercials

Lokaal
Regionaal
Nationaal

€ 125,€ 300,€ 600,-

Voice over bij Televisie
programma's (nationaal)

Op aanvraag

Om een indicatie in tijd te geven: 140 woorden is ca 1 minuut.
En 10 minuten tekst is ca 1400 woorden.
Studiofaciliteiten

Ik beschik over een eigen studio en kan in korte tijd
een custom demo aanleveren.

Voorwaarden
Levering audio:
- Voor ik begin met inspreken is er (telefonisch) contact, om de tekst door te nemen en
duidelijk af te stemmen wat de verwachtingen zijn m.b.t. de ‘tone of voice’.
- Ik ga er vanuit dat ik werk met ‘definitieve' teksten. Als er, nadat ik heb ingesproken,
toch nog iets aan de tekst moet wordt aangepast, dan reken ik in goed overleg
meerwerk.
- Heb ik een verkeerde inschatting gemaakt qua 'tone of voice', dan spreek ik het
kostenloos nogmaals in.
- Audio wordt geleverd in het vooraf afgesproken formaat.
Excl. bij de vermelde prijs:
- Reiskosten van € 0,25 per km naar opname in studio
- 21% BTW
Overig:
- Na afloop van het project wordt de factuur verstuurd.
- Alle tarieven zijn exclusief kosten, anders dan in een offerte benoemd.
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