VIDEO IN 1 DAG
Voorwaarden

Voor je het video-in-1-dag pakket aanschaft, wil je
natuurlijk weten wat je precies kan verwachten. En
wat wij van jou vragen. Hieronder lees je daar meer
over. Als je nog vragen hebt of je idee wilt
voorleggen, neem gerust contact met ons op.

daar terecht. Muziek van andere platforms dan
Artlist is niet inbegrepen.

WAT MAG JE VAN ONS
VERWACHTEN?

WAT ZIT ER NIET BIJ?

Je krijgt van ons het pakket zoals op de website
omschreven. Dit houdt in:
• een online cursus rondom script en storyboard
• een checklist voor video (die vind je aan het
einde van de cursus)
• 1 dag waarop wordt gefilmd en gemonteerd
• een thumbnailfoto
• en natuurlijk de video(‘s).
Graag ontvangen we voor de filmdag je script,
waar we eenmalig feedback op geven. Natuurlijk
houden we ook in de gaten of het allemaal in 1 dag
te maken is.
Wij komen op jouw locatie met een professionele,
portable filmset. Deze set kan verschillen per soort
video en is dus altijd afgestemd op jouw plannen!
Wat er meestal in zit:
• Camera
• Lamp
• Microfoon
Bij de montage krijg je van ons 1 muziekje voor bij
de video. Wil je er meer? Dan rekenen we daarvoor
€25,- (ex btw) per muziekstuk. De muziek die we
bij de video leveren, komt van Artlist.io. Als je zelf
een muziekje zoekt voor de montage, kun je ook

Je kunt de afgeleverde video inzetten waar en
wanneer je maar wilt, voor onbepaalde tijd!

Apparatuur buiten de standaard set. Wil je
bijvoorbeeld dat we met een gimbal komen filmen
(de ronin), of drone shots maken, overleg dan even
met ons over de mogelijkheden en mogelijke extra
kosten.
Ingewikkelde effecten en animaties. Een logo mooi
laten verschijnen kan zeker! Echt animeren en veel
effecten toevoegen, of bijvoorbeeld werken met
een greenscreen, redden we helaas niet in 1 dag.
Locaties, kostuums, rekwisieten, acteurs,
presentator en make up. Alles wat je in je video
nodig hebt, kan je zelf verzorgen. We adviseren je
het vooral niet te ingewikkeld te maken!
Houd er bij het plannen van de locatie rekening
mee dat je soms toestemming moet vragen aan
een eigenaar, als je bijvoorbeeld in een gebouw
of tuin wilt filmen. Regel dit voor de filmdag, dat
scheelt tijd.
De prijs op de website is exclusief BTW en exclusief
reiskosten ( daarvoor rekenen wij 0,28 cent per
kilometer + eventuele parkeerkosten).
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WAAR MOET JE REKENING
MEE HOUDEN?

een aantal professionele filmmakers waarvan we
weten dat ze kwaliteit leveren. We zullen dit voor
de filmdag met je overleggen.

Filmen en monteren op 1 dag vraagt een strakke
planning. Een goede voorbereiding van jou en van
ons is daarbij heel belangrijk! Omdat we ‘s middags
meteen al monteren heb je maximaal een halve
dag om te filmen. Houd daar rekening mee tijdens
het maken van je script en het plannen van de
locaties. Meer locaties kost ook (veel) meer tijd!
Vooral als ze verder bij elkaar vandaan liggen.

Onze thuisbasis is Amsterdam. Wanneer je verder
weg woont, hebben wij ook meer reistijd nodig om
bij je te komen. Daar wordt de dag natuurlijk korter
van! Wanneer wij inschatten dat je te weinig tijd
overhoudt, zullen we je zeker adviseren een goede
filmmaker in je omgeving te zoeken (die zijn er
zeker!), of meer kosten rekenen voor onze extra
uren.

In principe sturen wij 1 persoon die met je komt
filmen. Wij komen dus niet allebei. Dat is ook vaak
helemaal niet nodig, zou het onnodig druk maken
en ook duurder. Mocht je toch graag willen dat er
2 man (of vrouw) op je set staan, overleg dit dan
even met ons!

Vaak krijgen we aanvragen die toch niet in 1 dag
blijken te kunnen. Als je de video niet direct na het
filmen nodig hebt, is dat ook helemaal niet erg. Je
kan contact met ons opnemen met je plan en als
wij inschatten dat het langer is dan 1 dag kunnen
we daar (vrijblijvend) een nieuwe prijsindicatie
voor geven.

Het kan zijn dat wij iemand anders sturen om op de
dag zelf te komen filmen. Wij werken samen met
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