Tarieven | Videoproducties

Grafische commercial
vanaf € 850,- tot 30 seconden
Full motion commercial
vanaf € 2500,- tot 30 seconden, excl. acteurs en locatiehuur
Preroll
vanaf € 750,- tot 30 seconden
Explainer animatie
vanaf € 2500,- tot 3 minuten
Bedrijfsfilm
vanaf € 3750,- tot 5 minuten, excl. acteurs
Mail de details van jouw project naar swen@roestvogel.com voor een vrijblijvende offerte.
Videoproducties zijn standaard inclusief:
● Conceptontwikkeling
● Montage en nabewerking
● Geluidstechnische nabewerking
Voor alle videoproducties bestaan de volgende opties tegen meerprijs:
● Acteurs
● Locatiehuur
● Professionele voice-over
● Sounddesign

Voorwaarden
Ter aanvulling op de algemene voorwaarden zijn de volgende voorwaarden van toepassing bij
uitvoering van een opdracht:
●

●
●
●
●
●

●
●
●

●

Roestvogel behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die ons toekomen op grond
van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Roestvogel heeft het
recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis
ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke
informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
Gebruiksrechten gelden voor een overeengekomen doel en tijdsperiode.
Roestvogel 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 Roestvogel 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 Roestvogel 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 Roestvogel 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 op zowel video- als
audioproductie.
De gebruiksrechten van een voice-over in een productie gelden per medium en / of
uitzendgebied, per jaar. Tenzij er sprake is van een buy-out (in overleg te bepalen). Voor
verder gebruik na de overeengekomen periode behouden voice-overs zich het recht om
een repeat-fee in rekening te brengen. Dit na overeenstemming met de opdrachtgever.
Toestemming voor gebruik van de productie wordt verleent na ontvangst van betaling.

