
Pre-Productie en Productie

Great Takes gaat graag met jullie in 
overleg om tot het beste plan te 
komen, met inzet van het juiste 
team om tot best mogelijke 
resultaat te komen binnen 
beschikbare budget.

Wij geloven in het nadenken en 
meehelpen vooraf om tot snelle 
resultaten te komen om jullie 
project tot een succes te laten zijn.

Great Takes heeft altijd als streven 
productiekosten zo laag mogelijk te 
houden met behoud van maximale 
resultaat.

Wij komen graag langs voor 
kennismaking en overleg.

Belangrijk te weten:
Alle genoemde prijzen zijn excl. 21% btw

Pre-Productie Kosten per dag (€)Kosten per uur (€)

Cameraman

Camera Assistent

Professionele lampenset (basis)

Cinema camera (4K+)

Volledig plan uitwerken

Script schrijven

Concept uitwerken en meehelpen

-

50

35

50

-

-

Standaard camera (FullHD)

Drone beelden (afhankelijk van locatie)

Inzet actrice (met voorbereidingstijd)

Inzet precentatrice (met voorbereidingstijd)

Productie Assistent  

Extra benodigde apparatuur 

600 - hele draaidag
350 - halve draaidag

350 - hele draaidag
200 - halve draaidag 

75

Inbegrepen

Vraag naar specificaties

 vanaf 350

vanaf 350

250 - hele draaidag
175 - halve draaidag

 In overleg

Vraag naar specificaties

-

25

-

-

-

-

-

-

40

-

Audio opname apparatuur (basis)

Opname coach

Hair & Make Up Artiest

Video Editing

2D Animatie (logo animaties e.d.)

Color Grading/ Finishing

Rechtenvrije achtergrondmuziek

Voice-over

Ondertitels

Inbegrepen

350 - hele draaidag
200 - halve draaidag

Vraag naar specificaties

-

40

-

300

150

100

10 per nummer

150 tot 200 woorden
300 vanaf 200 woorden

50

-

-

-

-

-

-

Productie

Post Productie

Autocue 65-

Sound effect design 25-
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Post productie

Per minuut video wordt ongeveer 1 
edit dag gerekent. Edit tijd is altijd 
afhankelijk van gewenste resultaat.

In overleg komen we tot gewenste 
resultaat.

Prijslijst commerciële videos 2021

Voorbereidingen en daarmee bestemde tijd is sterk afhankelijk van betreffende project. 
Wordt in overleg bepaald.

Belangrijk te weten:
Een halve draaidag is tot 4 uur.
Een hele draaidag is vanaf 4 tot 8 uur.


