MijnVerhaal. Een verhaal.
Wat het kost:
2500 woorden, interview
Bewerking :
enkelzijdig full-colour
Soort bestand: opgemaakt als pfd (digitaal)
Inclusief :
eindredactie
Totale kosten: 400,- euro
2500 woorden, interview een portretfoto
Bewerking :
enkelzijdig full-colour
Soort bestand: opgemaakt als pfd (digitaal)
Inclusief :
eindredactie, portretfoto gemaakt door een professionele fotograaf
Totale kosten: 500,- euro

*alle bedragen zijn naar aanleiding van de huidige opdrachtstelling en exclusief reiskosten en 21% btw.
*rekening en betalingen volgen direct na overhandiging van het verhaal

MijnVerhaal. Een boek.
Wat het kost:
80 pagina´s, plusminus 10 beelden, 25 exemplaren
Bedrukking : enkelzijdig full-colour
Binnenwerk:
dubbelzijdig zwart-wit, on business, 100 gram
Formaat :
b120 x h180 mm
Papiersoort : omslag Lumi Silk 150 grs.
Afwerking :
Omslag lamineren
Totale kosten: 4000,- euro
120 pagina’s: max 20 beelden, 25 exemplaren
Bedrukking:
enkelzijdig full-colour
Binnenwerk:
dubbelzijdig zwart-wit, on business, 100 gram.
Formaat:
b120 x h180 mm
Papiersoort:
omslag Lumi Silk 150 grs.
Afwerking :
omslag lamineren
Totale kosten: 5000,- euro

*alle bedragen zijn naar aanleiding van de huidige opdrachtstelling en exclusief reiskosten en 21% btw.
*betaling van de kosten wordt gespreid over twee momenten in het productieproces: een aanbetaling van de helft van het
overeengekomen bedrag wordt gedaan direct na akkoord over de definitieve offerte (halverwege het productieproces). De
eindafrekening volgt direct na overhandiging van het eerste boek.

MijnVerhaal. Een fotoboek.
Wat het kost:
70 pagina’s: plusminus 30 beelden, (tekst als bijschrift) 25 exemplaren
Bedrukking:
2 zijdig in full colour
Formaat :
b200 x h200 mm
Papiersoort:
Go gloss 200 grams
Afwerking:
hardcover, omslag glans gelamineerd
Totale kosten: 2500,- euro
36 pagina’s: 15 beelden, (tekst als hoofdzaak) 25 exemplaren
Bedrukking:
2 zijdig in full colour
Formaat :
b200 x h200 mm
Papiersoort:
Go gloss 200 grams
Afwerking:
hardcover, omslag glans gelamineerd
Totale kosten: 2000,- euro

*alle bedragen zijn naar aanleiding van de huidige opdrachtstelling en exclusief reiskosten 21% btw.
*betaling van de kosten wordt gespreid over twee momenten in het productieproces: een aanbetaling van de helft van het
overeengekomen bedrag wordt gedaan direct na akkoord over de offerte. De eindafrekening volgt direct na overhandiging van
het eerste fotoboek.

MijnVerhaal. Een tijdschrift
Wat het kost:
36 pagina’s: 28 pagina’s redactioneel,
8 pagina’s gepersonaliseerde reclame, 25 exemplaren
Bedrukking:
Full colour
Formaat :
A4
Papiersoort:
Omslag : 200grs wit.
Binnenwerk : 120 grs clp
Bedrukking : Omslag : enkelzijdig kleur
Binnenwerk: dubbelzijdig kleur
Afwerking:
Lijmen in omslag ( Wrap around cover )
Totale kosten: 3000,- euro
48 pagina’s: 36 pagina’s redactioneel,
12 pagina’s gepersonaliseerde reclame, 25 exemplaren
Bedrukking:
Full colour
Formaat :
A4
Papiersoort:
Omlag : 200grs wit.
Binnenwerk : 120 grs clp
Bedrukking : Omslag : enkelzijdig kleur
Binnenwerk: dubbelzijdig kleur
Afwerking:
Lijmen in omslag ( Wrap around cover )
Totale kosten: 3500,- euro

*alle bedragen zijn naar aanleiding van de huidige opdrachtstelling en exclusief reiskosten en 21% btw.
*betaling van de kosten wordt gespreid over twee momenten in het productieproces: een aanbetaling van de helft van het
overeengekomen bedrag wordt gedaan direct na akkoord over de offerte. De eindafrekening volgt direct na overhandiging van
het eerste tijdschrift.

MijnVerhaal. Een video.
Wat het kost:
13-15 minuten, interview + reportage, op dvd
Bewerking:
Full colour
Soort bestand : MP4
Inclusief:
rechtenvrije muziek
Totale kosten: 2500,- euro
23-25 minuten, interview + reportage, op dvd
Bewerking:
Full colour
Soort bestand : MP4
Inclusief:
rechtenvrije muziek
Totale kosten: 3500,- euro

*alle bedragen zijn naar aanleiding van de huidige opdrachtstelling en exclusief reiskosten, kosten muziekrechten en
21% btw.
*betaling van de kosten wordt gespreid over twee momenten in het productieproces: een aanbetaling van de helft van het
overeengekomen bedrag wordt gedaan direct na akkoord over de offerte. De eindafrekening volgt direct na overhandiging van
het videodocument.

MijnVerhaal. Een boekje.
Wat het kost:
15 pagina´s, maximaal 5 beelden, 1 exemplaar
Bedrukking : enkelzijdig full-colour
Binnenwerk:
dubbelzijdig zwart-wit, on business, 100 gram
Formaat :
a5
Papiersoort : omslag Lumi Silk 150 grs.
Afwerking :
Omslag lamineren
Totale kosten: 1000,- euro
30 pagina’s: maximaal 20 beelden, 25 exemplaren
Bedrukking:
enkelzijdig full-colour
Binnenwerk:
dubbelzijdig zwart-wit, on business, 100 gram.
Formaat:
a5
Papiersoort:
omslag Lumi Silk 150 grs.
Afwerking :
omslag lamineren
Totale kosten: 1500,- euro

*alle bedragen zijn naar aanleiding van de huidige opdrachtstelling en exclusief reiskosten en 21% btw.
*rekening en betalingen volgen direct na overhandiging van het verhaal

