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1. CONCEPT 

Podcast begeleiding  
● Concept ontwikkelen | per podcast       € 812,50 
● Concept advies | per uur       € 100,00 
● Script | per podcast         € 162,50 
● Website per podcast-reeks       € 770,00 

Moderator 
● Moderator voorstel           € 65,00 
● Moderator/journalist incl. gebruiksrecht | per podcast    € 565,00 
● BN’ers incl. gebruiksrecht | per podcast                      prijs op aanvraag 
● Eventuele voorbereiding van de moderator per podcast   € 155,00 

Voice-over 
● Voice-over voorstel          € 65,00 
● Voice-over intro/ outro | per podcast incl. gebruiksrecht   € 648,50 

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

Muziekcompositie 
● Muziekstock incl. gebruiksrecht muziek tbv de podcast                                               € 592,50 
● Muziekcompositie incl. gebruiksrecht muziek tbv podcast               € 1.185,00 
● Muziekbox compositie                   € 2.370,00 

Dit is inclusief componeren van een intro/outro, edit en afhandeling rechten 

2. PRODUCTIE 

Podcast training en pilot 
● Podcast training kosten per persoon (min. 3 en max. 6 personen)            € 162,50 
● Podcast pilot (min. 3 en max. 6 personen) kosten per persoon  € 162,50 

Mocht de pilot geschikt worden voor gebruik, komt er 2 uur edit tijd bij  

Basis podcast | ca 20 min. (eindresultaat)  
● Studio productie podcast        € 487,50  

Dit is inclusief opname (1 uur), edit/mix (2 uur) en één aanpassingsronde  
van maximaal één uur. 

Basis lange podcast | ca 35 min. (eindresultaat)  
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● Studio productie podcast                        € 731,25 
Dit is inclusief podcast (1,5 uur), edit/mix (3 uur) en één aanpassingsronde  
van maximaal anderhalf uur. 

Video-opname podcast  
● Opname met meerdere camera’s (onder meer 360-camera)  € 162,50 
● Beeld-edit beide opties | per uur       € 162,50 

Gemiddeld duurt een beeld-edit 2 uur 

Losse onderdelen: opname, edit en mix  
● Podcast opname inclusief studio en podcast producer per uur   € 162,50 
● Podcast edit en/of mixage (bij een zelf opgenomen podcast) per uur € 162,50 

Podcastset op locatie 
● Mobiele podcastset + reistijd binnen Amsterdam               € 89,50 
● Mobiele podcastset + reistijd buiten Amsterdam*     € 178,50 
● Camera set + reistijd binnen Amsterdam       € 89,50 
● Camera set + reistijd buiten Amsterdam*     € 178,50 

* Verder dan 70 km is op aanvraag 

3. DISTRIBUTIE EN RAPPORTAGE 

Publicatie 
● Hosting en Uploaden per podcast-aflevering                                   € 75,50 
● Rapportage (per periode/stuk)                                                                  €  75,50 
● Transcriptie per podcast ruw materiaal (nettoresultaat 20-25 min.)                                                                    €  54,50 
● Transcriptie per podcast bewerkt materiaal (nettoresultaat 20-25 min.)                        € 163,50 
Bewerkte versie voor bruikbare documenten 
● Transcriptie per podcast ruw materiaal (nettoresultaat 30-40 min.)                                                € 82,50 
● Transcriptie per podcast bewerkt materiaal (nettoresultaat 30-40 min.)              € 247,50 
Bewerkte versie voor bruikbare documenten 

Back-up  
● Back-up (kosten per podcast)                                     €      54,50 
● Back-up (kosten per video podcast)                                     €     82,50 

Bij educatieve instellingen bieden wij een korting aan. 
Vanaf 11 afleveringen wordt er een korting op de productie gegeven.
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