
Opname service: hoe het werk 
Zodra het onderwerp, doel en doelgroep van de video bekend is gaan we je helpen om het idee 
uit te werken. We kijken samen naar de inhoudelijk, praktische en technische voorbereiding zodat 
je niet voor verassingen komt te staan.  

De opnames doen we in eerste instantie samen en daarna ga je indien gewenst zelfstandig verder.  
Worden de video’s wat complexer, wil je met twee smartphone’s tegelijk filmen of vindt je het lastig 
om je aandacht te verdelen over het interview en het verzorgen van de techniek dan verdelen we 
de taken. Onze support heeft een educatieve insteek, leren door te doen en zo steeds betere 
video’s maken! 

Montage service: hoe het werkt 
Ga je zelf filmen en wil je dat wij de video voor je monteren, dat kan… 
Je meld het project bij ons aan, we bespreken het project en maken een planning. Zodra je de 
opnames hebt gemaakt stuur je ons online de videoclips, een spotlist en briefing. Gaat het om een 
korte video dan is het mogelijk om binnen een werkdag de montage te leveren. Je krijgt toegang tot 
een handige review pagina waar je opmerkingen geeft op de gemonteerde video. Wij passen de 
video aan en je krijg een melding als dit klaar is zodat je de video direct kan downloaden. 

Video opname- en montage service 

Maak je inmiddels zelf video opnames met je smartphone en heb je hulp nodig bij de uitwerking 
van je idee, de voorbereiding, het filmen of monteren dan kun je gebruik maken van onze video 
opname- en montage service. Wij helpen je om een scherpe focus op inhoud te krijgen en 
adviseren je over de voorbereiding. We gaan met je mee om de opnames op locatie te maken en 
eventueel monteren wij ook de video voor je. Video’s tot 2 min zijn binnen een dag klaar en je 
kunt direct online het resultaat bekijken en downloaden. 



Huisstijl, webrichtlijnen en muziek 
Is de video voor een overheidsinstelling dan zorgen wij dat deze voldoet aan de webrichtlijnen.  
Zijn er huisstijl-elementen die je in de video wilt hebben zoals een intro, einde, logo of titels dan 
lever je deze clips bij ons aan. En als deze nog gemaakt moeten worden dan helpen we je hierbij. 
De muziek  die we gebruiken is standaard rechtenvrij. Wil je een specifiek repertoire of 
stockmuziek, dan regelen we dat voor je. 

Strippenkaart 
Wij werken met een zgn. strippenkaart voor de video opname- en montage service. 
Je krijgt een eigen account op ons cloud workflow systeem om videomateriaal te uploaden en 
projecten te beheren. Ook kan je collega’s uitnodigen om deel te nemen aan de review van een 
video.  Je werkt dan met een team samen aan een videoproject. 
De min afname is 10 strippen. 

Optioneel voor montage service 

alle prijzen zijn excl. btw 

 

Extra bronmateriaal per 15 min. € 50,00

Video langer dan 2 min. per minuut montage, of deel daarvan € 75,00

Extra review en correctie € 75,00

Muziek rechtenvrij per video € 40,00

Ondertitels +/- 2 min per video € 195,00

Voice-over, met onze eigen stem ingesproken (andere stem, prijs op aanvraag) € 150,00

Opname service - On-site per dagdeel, 4 uur (incl. reistijd) € 495,00

10-strippenkaart Video opname-service € 4.950,00

Extra uur € 75,00

Reiskosten per km € 0,45

Montage video tot 2 min (incl. 1 review) - bronmateriaal tot 15 min € 395,00

10 strippenkaart Video montage service € 3.950,00
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