Tarievenlijst filmopnamen
Videolux Productions werkt met zelf-regisserende cameramensen. Dat maakt de inzet van
een extern regisseur meestal overbodig.
Beschrijving
Zelf-regisserende cameraman
Camera-assistent
(licht, geluid, grip)
Extra cameraman
Regisseur
Modellen/stands-in

uurtarief
€ 55,00
€ 35,00

halve dagprijs*
€ 210,00
€ 130,00

dagprijs**
€ 400,00
€ 240,00

€ 50,00
op aanvraag
op aanvraag

€ 190,00
op aanvraag
op aanvraag

€ 360,00
op aanvraag
op aanvraag

Apparatuur
Videolux Productions legt de lat hoog. Daarom werken wij met high-end apparatuur die
voldoet aan onze eisen. Bovendien verhoogt dit de efficiency en werkt het kostenbesparend.
Beschrijving
Cameraset één:
 Sony Fs7 4k camera
 Lenzenset
 Geluidset
 Lichtset
 Statief
Cameraset twee:
 Red Weapon MG 6K
RAW Cinema Camera
 Lenzenset
 Geluidset
 Lichtset
 Statief
 Freefly MōVI
 Freefly Tero
 Kessler slider
 Camera Jib
Combinatie camerasets
Drone-opnamen (per vlucht)**
foto- en videomateriaal
Opslag + back-up (per 50GB)
*startprijs tot 4 uur

starttarief*
€ 225,00

dagprijs
€ 400,00

€ 325,00

€ 600,00

€ 450,00

€ 850,00

stukprijs

€ 275,00
€ 25,00

**inclusief drone en gecertificeerde piloot

Voor projecten maken wij graag een offerte op maat voor u.

Montage/editing
Elke productie is anders en vereist een eigen aanpak. Ook de montage kan Videolux
Productions u uit handen nemen.
Beschrijving
Zelf regisserende video editor
Montage set
Muziekrechten internetgebruik***
(basismuziek)
Muziekrechten internetgebruik***
(premium muziek)
Audiodesign
After Effects
Voice-over
Animatie

uurtarief
€ 55,00
€ 50,00

Halve dagprijs*
€ 210,00
€ 175,00

dagprijs**
€ 400,00
€ 325,00

stukprijs

€ 75,00
€ 250,00
€ 55,00
€ 55,00
op aanvraag
op aanvraag

***muziekrechten voor gebruik televisie commercial op aanvraag

Stock-materiaal
Videolux Productions beschikt over een uitgebreid videoarchief. Met beelden die in kwaliteit
variëren van full-HD tot 6K. Bijvoorbeeld ter ondersteuning/aanvulling van uw productie.
Beschrijving
Full HD – 6K
Slow motion\Timelapse
Luchtopnamen

Prijs per shot*
€ 55,00
€ 55,00
€ 85,00

Prijs per 30 seconden
€ 315,00
€ 315,00
€ 410,00

Prijs per minuut
€ 600,00
€ 600,00
€ 800,00

*shots circa 3 tot 8 seconden

Beschrijving
Eenmalige toeslag samenstellen beeldmateriaal

Stukprijs
€ 120,00

Overige kosten werkzaamheden
Bureauredactie, tekstschrijven, scripting, overleg € 65,00 per uur,
excl. reis- en verblijfkosten.
Bovenstaande tarieven zijn excl. 21% btw.

