
 
 

Prijslijst Podcast Factory 2021 
 

Losse onderdelen: Opname, Edit en Mix 

Podcast opname inclusief studio en podcast producer per uur    € 157,50 

Podcast edit en/of mixage (bij een zelf opgenomen podcast) per uur   € 157,50 

 

Podcast Pilot 

Podcast pilot / workshop kosten per persoon       € 157,50 

(minimaal 3 en maximaal 6 personen)  

Mocht de Pilot geschikt worden geacht voor gebruik komt er gemiddeld 2 uur edit tijd bij 

a € 157,50- per uur. 

 

Basis podcast | podcast van ca 25 min. (eindresultaat)     € 472,50 

Studio uurprijs podcast  € 157,50  

Opname podcast - 1 uur         

Edit incl. mix - 2 uur  

Dit is inclusief één aanpassingsronde van maximaal één uur.  

Basis mini | podcast van ca 10-15 min. (eindresultaat)     € 315,00 

Studio uurprijs podcast   € 157,50  

Opname podcast - 0,5 uur         

Edit incl. mix - 1 uur  

Dit is inclusief één aanpassingsronde van maximaal een half uur. 

Basis lange podcast | podcast van ca 40 min. (eindresultaat)    € 630,00 

Studio uurprijs podcast € 157,50  

Opname podcast - 1,5 uur         

Edit incl. mix - 3 uur  

Dit is inclusief één aanpassingsronde van maximaal anderhalf uur. 

Back up per podcast (kosten per podcast)      € 52,50,- 

Back-up per mini podcast (kosten per podcast)     € 26,25,- 



 
 

Podcast begeleiding / uitbreiding 

Concept | per podcast-reeks          € 787,50 

Script | per podcast           € 157,50 

Website per podcast-reeks          € 750,- 

 

Moderator en Voice-Over 

Moderator voorstel             € 52,50  

Moderator/journalist incl. gebruiksrecht | per podcast     € 550,00 

BN’ers incl. gebruiksrecht | per podcast                 € 1100,00 

Eventuele voorbereiding van de moderator per podcast     € 150,00 

 

Voice-Over voorstel             € 52,50  

Voice-over intro/ outro | per podcast incl. gebruiksrecht*     € 630,00 

*(Dit is inclusief studio-tijd, Voice-Over, opname, edit, mix en 15% handelings fee)  

 

Muziekcompositie  

Muziekcompositie incl. gebruiksrecht muziek tbv de podcast    € 577,50 

         

Video-opname Podcast 

Opname met meerdere camera’s (onder meer 360-camera) per podcast   € 157,50 

Beeld-edit beide opties  | per uur         € 157,50 

(Gemiddeld is een beeld-edit 2 uur) 

Back-up (kosten per podcast video)        € 78,75 

 

Opname Podcast op locatie 

Mobiele podcastset + reistijd buiten Amsterdam      € 173,25 

Mobiele podcastset + reistijd binnen Amsterdam      € 86,63 

 

 

 

 



 
 

 

Distributie, transcriptie, statistiek:  

Hosting en Uploaden per podcast-aflevering       € 73,50 

Rapportage (per periode/stuk)         € 73,50 

Transcriptie per podcast (nettoresultaat 10-15 minuten)     € 26,25 

Transcriptie per podcast (nettoresultaat 20-25 minuten)     € 52,50 

Transcriptie per podcast (nettoresultaat 35-40 minuten)     € 78,75 

 

 

Podcast Factory 

Duivendrechtsekade 83-85 

1096 AJ Amsterdam 

T: +31(0)20-6637783 

info@podcastfactory.nl  

www.podcastfactory.nl  

 

De Podcast Factory is onderdeel van Earforce bv 
 

 


