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VOG 
Ter attentie van de heer  R. Broeders 
Postbus 355 
4940 AJ Raamsdonksveer 
 
 
Geertruidenberg,  13 mei 2018 
 
Betreft: Offerte voor video : pakketten voor VOG ondernemers 

     O F F E R T E  

 

Geachte heer Broeders, Beste Ron, 

Hierbij ontvangt u, naar aanleiding van ons prettige gesprek het voorstel voor het laten produceren 
van video voor bedrijven die lid zijn van de Verenigde Ondernemers Geertruidenberg en overwegen 
om een video van het bedrijf te laten produceren, 

START 

€250 

1. 3 uur aanwezig 
2. Video maximaal 1.5 minuut. 
3. Video die wordt gemonteerd. 

4. Kennismakingsgesprek 
5. Montage + beeldbewerking 
6. Stockmuziek (rechtenvrij) 

7. Digitale aanlevering 
8. Excl 21%. BTW 

1: Toelichting pakket start: er wordt een  basisshot gemaakt van uw bedrijf. (exterieur) waarna we ook 
van het interieur enkele shots maken. Opmaak graphic van bedrijf in de huisstijl als intro. Daarnaast wordt 
er door AXLE Media 5 foto’s gemaakt welke gebruikt worden voor het video of eventueel met bestaande 
foto’s van het bedrijf. 
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 De video wordt ondersteung met stock muziek. We werken in deze video NIET met een voice over. Voor 
de stockmuziek leveren wij u een aantal samples aan, waaruit we in onderling overleg een keuze kunnen 
maken. 

 

BASIS  

€ 550 

9. 6 uur aanwezig 
10. Video maximaal 3 minuten. 

11. Video die wordt gemonteerd. 
12. Kennismakingsgesprek 

13. Montage + beeldbewerking 
14. Stockmuziek (rechtenvrij) 

15. Ondersteuning video met intro en outtro 
16. Digitale aanlevering 

17. Excl 21%. BTW 

2: Toelichting pakket klen: er worden een aantal basisshots gemaakt van uw bedrijf. (exterieur) Hierbij  
maken wij enkele buitenshots, waarna we ook van het interieur en werkvloer enkele shots maken.  We 
werken in deze opzet met graphics met teksten om de inhoud van video te versterken.Er wordt door ons 
een intro en een outtro gemonteerd geheel in de huisstijl van uw bedrijf. De video wordt ondersteung met 
stock muziek. We werken in deze video NIET met een voice over. Voor de stockmuziek leveren wij u een 
aantal samples aan, waaruit we in onderling overleg een keuze kunnen maken. 

MIDDEL 

€1250 

 8 uur aanwezig 
 Video van maximaal 4 minuten 

 Kennismakingsgesprek en locatiebezoek 
 Montage + beeldbewerking 
 Stockmuziek (rechtenvrij) 

 Ondersteuning video met intro en outtro 
 Basis motion graphics 
 Digitale aanlevering 

 Excl 21%. BTW 

 

2 Toelichting pakket middel: er worden een aantal basisshots gemaakt van uw bedrijf. (exterieur) Hierbij  
maken wij enkele buitenshots, waarna we ook van het interieur en werkvloer enkele shots maken. Ook 
kunnen er twee sprekers aan het woord komen van het bedrijf. We werken in deze opzet met basis motion 
graphics met teksten om de inhoud van video te versterken. Er wordt door ons een intro en een outtro 
gemonteerd geheel in de huisstijl van uw bedrijf. De video wordt ondersteunt met stock muziek. Voor de 
stockmuziek leveren wij u een aantal samples aan, waaruit we in onderling overleg een keuze kunnen 
maken. We werken in deze video met een voice over, in de bovenstaande kosten zijn nog niet de kosten 
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van de voice over opgenomen. Wij leveren u samples aan, waaruit u een keuze kunt maken tussen een 
mannen of vrouwenstem in diverse samples. De tarieven zullen door ons worden opgevraagd gezien deze 
per voice over stem kunnen varieren en uiteenlopend zijn. 

GROOT 

€1600 

 8 uur aanwezig 
 Video van maximaal 4 minuten. 

 Kennismakingsgesprek en locatiebezoek 
 Montage + beeldbewerking 
 Stockmuziek (rechtenvrij) 

 Uitgebreide motion graphics 
 Digitale aanlevering 

 4 Take outs voor social media clips 
 Excl.21%  BTW 

 
 
 
 
  

 
   

3 Toelichting pakket groot: Het script en scenario worden in overleg met u besproken. Zodra dit akkoord 
is worden de opnames gepland, waarbij  er met een cameraman diverse shots worden gemaakt van uw  
bedrijf zowel exterieur als interieur,op de werkvloer en ook het product in beeld. In dit pakket maken we 
gebruik van de diensten van een professionele cameraman. Ook kunnen er twee sprekers aan het woord 
komen van het bedrijf die het thema of het onderwerp van de video een diepere inhoud kunnen geven.. 
We werken in deze opzet met uitgebreide motion graphics met teksten om de inhoud van het video te 
versterken. Er wordt door ons een intro en een outtro gemonteerd geheel in de huisstijl van uw bedrijf. De 
video wordt ondersteunt met stock muziek. Voor de stockmuziek leveren wij u een aantal samples aan, 
waaruit we in onderling overleg een keuze kunnen maken. We werken in deze video met een voice over, in 
de bovenstaande kosten zijn nog niet de kosten van de voice over opgenomen. Wij leveren u samples aan, 
waaruit u een keuze kunt maken tussen een mannen of vrouwenstem in diverse samples. De tarieven 
zullen door ons worden opgevraagd gezien deze per voice over stem kunnen variëren en uiteenlopend zijn. 

 
 
Erop vertrouwend u hiermee een passende aanbieding te hebben verstrekt, verblijven wij, 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
AXLE Media 
 
 
Lenie Tabbernee 
 
 


