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Wat? Hoeveel? Waarvoor?

Wij bieden u een heel scala aan mogelijkheden op het Audio Visuele vlak. Hieronder vindt u een kleine
greep met vanaf prijzen. Andere mogelijkheden zijn dermate afhankelijk van de onderstaande drie punten
dat ze altijd via een offerte gaan.
Wij kunnen uw materiaal verbeteren maar natuurlijk ook materiaal voor u maken.
Met drie punten houden we rekening ,zodat het voor iedereen mogelijk is om van onze diensten gebruik te
maken.




Is het voor u zelf en uw vrienden, niet commercieel of wilt u er geld aan verdienen dus commercieel.
Wat wilt u voor uw geld. Dit kan uw offerte c.q. factuur bedrag naar boven en of naar beneden
beïnvloeden en natuurlijk hoelang loopt de opdracht.
Hoeveel mensen en of materiaal is er nodig om u wens te realiseren.

Schroom niet om een offerte aan te vragen, want deze is gratis. Of het nu voor 5 euro is of voor een
veelvoud hiervan. Mocht het product niet naar uw zin zijn, betaalt u niet. Het product wordt verwijderd
uit ons bestand, No Cure no Pay.
Bewerking van uw foto's en/of video v.a.:
Niet commercieel
5,15,7,-

Commercieel
15,45,21,-

Opdrachten niet commercieel v.a.:

Basis

Pro

Exclusief

Basis reportage +/- 1.5 uur
Basis reportage dagdeel 4 uur*
Basis reportage dag 8 uren*

112,50
300,600,-

172,50
460,920,-

217,50
580,1.160,-

Standaard verbeteren:
Verwerken tot een product:
Geschikt maken voor sociaal media:
Reportage Fotografie:

Meeruren bij reportage

80,-

120,-

150,-

Opdrachten commercieel v.a.:
Basis reportage +/- 1.5 uur
Basis reportage dagdeel 4 uur*
Basis reportage dag 8 uren*

157,50
420,840,-

Meeruren bij reportage

110,-

172,50
700,1400,-

367,50
980,1.960,-

180,-

250,-

*Een half uur uitloop wordt niet extra berekend. Voor meeruren moet altijd akkoord gegeven worden door
de opdrachtgever.
Geen extra kosten voor nabewerking en compileren indien het valt binnen de categorie aanduiding.
Uitleg categorieën:
Basis: De reportage wordt gemaakt en de foto's enkel uitgezocht op bruikbaarheid. U ontvangt het foto
pakket zoals het is.
Pro: De foto's worden niet alleen uitgezocht op bruikbaarheid, maar ook al dan niet op verzoek bewerkt.
Exclusief: Bovenop het pro pakket worden er een compilaties gemaakt, een slide show op muziek en u
mag twee foto's uitzoeken met een speciaal doel. Denk aan postkaart, T-shirt, enz., wij maken dan de
lay-out voor u.
Reportage op maat via offerte:
Natuurlijk kan het zijn dat u speciale wensen heeft of dat u van te voren weet dat de reportage langer duurt
dan b.v. 8 uur. Vraag dan een offerte aan om een beter beeld te krijgen van de kosten.
Natuurlijk zijn er ook mogelijkheden om kosten te drukken binnen een reportage b.v. door vervoer te
regelen - eten - enz., natuurlijk houden wij daar dan ook rekening mee binnen de offerte.
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Schade - en / of verzekeringsfoto’s:
Heeft u waardevolle spullen in huis? Dan kan het verstandig zijn om deze op de foto te zetten. Dit voorkomt
een heleboel frustratie mocht er wat gebeuren. Dit is een geweldig hulpmiddel voor de verzekering en de
politie om inzicht te krijgen van uw verlies.
Schade foto’s kunnen uiteen lopen van een deuk in de auto tot situatie foto’s van een inbraak. Een foto is
dan een ideale geheugensteun voor wat er is gebeurd.
Schade / verzekering foto's: €69,- incl. door u 5 gekozen foto's, elke extra foto kost 5 euro.
Let op!: Schade en of verzekeringsfoto's worden niet bewerkt.
Externe opslag:
Het zal maar gebeuren dat door brand of inbraak in uw woning, uw foto’s verloren gaan die aantonen wat
van u was in hun volle glorie.
U kunt er voor kiezen om de door HaJo-Media gemaakte foto’s, door ons te laten opslaan. Als u hiervoor
kiest, bewaren wij 25 van de door u gekozen foto's voor 5 euro per jaar. Dit geldt alleen voor de foto’s die
door HaJo-Media gemaakt zijn.
Dit doen wij op drie verschillende fysieke locaties (dus niet in een cloud), zodat de kans zeer klein wordt dat
er iets met uw foto's gebeurd.
Specials:
Natuurlijk houden we van een uitdaging. Heeft u iets speciaals wat u op de foto wil hebben? Denk hierbij
aan die ene bloem in de tuin, foto's om iets te verkopen, uw droomhuis wat gebouwd wordt en ga zo nog
maar even door. Ook hier kunnen wij iets voor u betekenen.
Speciale wensen gaan uitsluitend via offerte.
Reiskosten:
Reiskosten buiten Culemborg: 0.49 ct per kilometer binnen Nederland.
Nodig ons uit voor uw evenement:
Het maakt ons niet uit of het nu een sportdag is of een mega manifestatie, wij kunnen er zijn.
Maar heeft u een evenement waar u graag een reportage van zou willen hebben, dan bieden wij hier
zeeeeeer aantrekkelijke mogelijkheden voor.
Alle prijzen die HaJo-Media zijn inclusief 21 % BTW en exclusief eventuele reiskosten, natuurlijk
wordt dit overzichtelijk gespecificeerd op alle offertes en rekeningen.

Omdat HaJo-Media zich richt op alle vormen van audiovisuele communicatie
kunnen we u ook helpen met:

Verbetering van uw
audio, video en foto bestanden

Reportage
Video- en/of fotografie

Verwerken van uw ruwe data:
in presentaties, reclame en PR middelen

Organisatie en realisatie van uw
Evenementen

Ontwerpen van huisstijlen

Audiovisuele technieken

