
          VOICE OVER TARIEVEN 2011 Bert Beugeling  

Jingles tot max. 10 woorden 

Lokaal gebruik    Minimale afname 5 stuks       8,00 per stuk 
Regionaal gebruik            38,00 per stuk 
Landelijk gebruik             Op aanvraag 
Internet gebruik    Minimale afname 5 stuks        8,00 per stuk  

Radio commercials Tot 30 seconden 

Lokaal gebruik            42,00 per stuk 
Regionaal gebruik          120,00 per stuk 
Landelijk gebruik          366,00 per stuk 
Internet gebruik            42,00 per stuk  

TV commercials Tot 30 seconden 

Lokaal gebruik            63,00 per stuk 
Regionaal gebruik          219,00 per stuk 
Landelijk gebruik          542,00 per stuk 
Internet gebruik            63,00 per stuk  

Promo s Tot 30 seconden 

Lokaal gebruik            29,00 per stuk 
Regionaal gebruik          101,00 per stuk 
Landelijk gebruik          352,00 per stuk 
Internet gebruik            29,00 per stuk  

Non-Broadcast ( In-store, productpresentatie, instructieteksten, bedrijfspresentaties, AV producties) 

00-05 min  05-10 min  10-15 min  15-20 min  20-25 min  25-30 min  
221,00   232,00   252,00   272,00   322,00   374,00  

Broadcast ( TV programma Voice-Over, documentaire, cartoons) 

00-05 min  05-10 min  10-15 min  15-20 min  20-25 min  25-30 min  
260,00   280,00   295,00   325,00   358,00   400,00  

Voice-Respons ( telefooncentraleteksten, belspel boodschappen en prijswinnaar telefoonteksten) 

1 x prompt  -5 prompts  -20 prompts  -30 prompts  -40 prompts  Starttarief  
35,00   55,00   125,00   170,00   220,00   50,00  

Radio Voice-Tracks 
Vanaf 12 Voice -Tracks per dag  Dagtarief vanaf  22,00  

Diversen 
Reiskosten Meppel/Steenwijk  studio. VV (werkelijke afstand)  0,30 per KM 
Schrijven en redigeren van teksten  0,55 per woord 
Buy-out tarieven Gebruikersrecht alle producties 1 jaar  inbegrepen 
Repeat-Fee Gebruik na 1 jaar % 50% per jaar 
Geluidsbewerking of editing, geluidsbewerking  75,00 per uur  

Opnamen uit eigen studio zijn altijd geluidsopnamen naar keus als prep (geprocessed) of non-prep (ruw) geleverd. Levering standaard 
als download in het door u gewenste formaat. 
Het gaat hier niet om  kant-en-klare producties; wel de kale spreekstem. Wilt u een compleet gemonteerd product dan kunt u altijd 
contact opnemen met www.radiopromotions.nl. De ingesproken teksten mogen maximaal één jaar worden gebruikt, tenzij uitdrukkelijk 
anders overeengekomen. De hier gepubliceerde tarieven zijn exclusief BTW en kunnen ter allen tijde worden gewijzigd (prijsafspraken 
en offertes uitgezonderd), en zijn geldig tot een volgende prijswijziging (zie hiervoor regelmatig deze pagina) 
Tevens gelden voor alle producten en diensten de algemene leveringsvoorwaarden van To the Point Kommunikatie welke gedeponeerd 
zijn bij de KvK Zwolle en welke op verzoek kunnen worden toegezonden. 

http://www.radiopromotions.nl

