
Prijzen ter indicatie 
Deze voice-over tarieven gelden bij opname in de thuisstudio van Marjolein van der Kist 

 
Inclusief studiokosten  
Inclusief 1 intonatie correctieronde 
Inclusief onbeperkt online gebruik op websites of andere online kanalen  
Aangeleverd in .WAV bestand 

Wanneer de door mij ingesproken tekst of gedeeltelijk zal worden ingezet voor andere media 
uitingen (radio, televisie en in (online) advertenties) zal er een buy-out in rekening worden 
gebracht passende bij de duur en gebruik van het desbetreffende medium. 

De hieronder genoemde prijzen zijn exclusief 21% btw 

Soort productie * Aantal woorden * Extra Opties Totaal

Videoproductie - Animatie 
bedrijfsfilm 

0 - 250 € 175 Audio Cleanup + € 50 
(alle opnames worden 
standaard onbewerkt 
aangeleverd, ademhalingen 
en achtergrondgeluiden 
kunnen te horen zijn)  
Audio Cleanup betekent 
ready voor gebruik. 

€ 175 
zonder nabewerking 

€ 225  
met nabewerking

250 - 500 € 225 Audio Cleanup + € 50 € 225 
zonder nabewerking 

€ 275 
met nabewerking 

500 - 1000 € 325 Audio Cleanup + € 75 € 325 
zonder nabewerking 

€400 
met nabewerking

1000 - 1500 € 400 Audio Cleanup + € 75 € 400 
zonder nabewerking 

€475 
met nabewerking



Prijzen ter indicatie 
Deze voice-over tarieven gelden bij opname in de thuisstudio van Marjolein van der Kist 

 
Inclusief studiokosten  
Inclusief 1 intonatie correctieronde 
Inclusief onbeperkt online gebruik op websites of andere online kanalen  
Aangeleverd in .WAV bestand 

Wanneer de door mij ingesproken tekst of gedeeltelijk zal worden ingezet voor andere media 
uitingen (radio, televisie en in (online) advertenties) zal er een buy-out in rekening worden 
gebracht passende bij de duur en gebruik van het desbetreffende medium. 

De hieronder genoemde prijzen zijn exclusief 21% btw 

Soort productie * Aantal woorden * Extra Opties Totaal

E-learning 0 - 250 € 175 Audio Cleanup + € 50 
(alle opnames worden 
standaard onbewerkt 
aangeleverd, ademhalingen 
en achtergrondgeluiden 
kunnen te horen zijn)  
Audio Cleanup betekent 
ready voor gebruik. 

€ 175 
zonder nabewerking 

€ 225  
met nabewerking

250 - 500 € 225 Audio Cleanup + € 50 € 225 
zonder nabewerking 

€ 275 
met nabewerking

500 - 1000 € 325 Audio Cleanup + € 75 € 325 
zonder nabewerking 

€400 
met nabewerking

1000 - 1500 € 400 Audio Cleanup + € 75 € 400 
zonder nabewerking 

€475 
met nabewerking



Deze voice-over tarieven gelden bij opname in de thuisstudio van Marjolein van der Kist 
 
Inclusief studiokosten  
Inclusief 1 intonatie correctieronde 
Aangeleverd in .WAV bestand 
 

De hieronder genoemde prijzen zijn exclusief 21% btw 
Voor alle commercials geldt een buy-out van 1 jaar. Daarna geldt een repeatfee van 50%. 
De hieronder genoemde prijzen zijn exclusief 21% btw 

Wordt de commercial maar een week voor één zender gebruikt? 
Neem vrijblijvend contact op om een exacte prijspgave te ontvangen. 

Soort productie* 
Radio 
commercial

Uitzendgebied Prijs Buy-out  
afkoop 1 jaar

Extra opties 
Audio Cleanup 
(alle opnames 
worden 
standaard 
onbewerkt 
aangeleverd, 
ademhalingen, 
achtergrondgelui
den kunnen te 
horen zijn) 
Audio Cleanup 
betekent ready 
voor gebruik. 

Totaal

Radio commercial Regionaal € 150 € 125 Audio Cleanup  
+ € 50

€ 275 
zonder 
nabewerking 

€ 325  
met nabewerking 

Radio commercial Nationaal € 300 € 275 Audio Cleanup 
 + € 50

€ 575 
zonder 
nabewerking 

€ 625 
met nabewerking



Prijzen ter indicatie 
Deze voice-over tarieven gelden bij opname in de thuisstudio van Marjolein van der Kist 

 
Inclusief studiokosten  
Inclusief 1 intonatie correctieronde 
Aangeleverd in .WAV bestand 

Voor alle commercials geldt een buy-out van 1 jaar. Daarna geldt een repeatfee van 50%. 
De hieronder genoemde prijzen zijn exclusief 21% btw 

Wordt de commercial maar een week op één zender uitgezonden?  
Neem vrijblijvend contact op om een exacte prijspgave te ontvangen 

Soort productie* 
Televisie 
commercial

Uitzendgebied Prijs Buy-out  
afkoop 1 jaar

Extra opties 
Audio Cleanup 
(alle opnames 
worden 
standaard 
onbewerkt 
aangeleverd, 
ademhalingen, 
achtergrondgelui
den kunnen te 
horen zijn) 
Audio Cleanup 
betekent ready 
voor gebruik. 

Totaal

Televisie 
commercial

Regionaal € 200 € 125 Audio Cleanup  
+ € 50

€ 325 
zonder 
nabewerking 

€ 375 
met nabewerking 

Televisie 
commercial

Nationaal € 325 € 300 Audio Cleanup 
 + € 75

€ 625 
zonder 
nabewerking 

€ 700 
met nabewerking



Prijzen ter indicatie 
Deze voice-over tarieven gelden bij opname in de thuisstudio van Marjolein van der Kist 

 
Inclusief studiokosten  
Inclusief 1 intonatie correctieronde 
Aangeleverd in .WAV bestand 

Voor alle commercials geldt een buy-out van 1 jaar. Daarna geldt een repeatfee van 50%. 
De hieronder genoemde prijzen zijn exclusief 21% btw 

Wordt de commercial kort ingezet? of op één platform? 
Neem vrijblijvend contact op om een exacte prijspgave te ontvangen. 

Soort productie* 
Web commercial

Prijs  

exclusief pre-roll en 
andere betaalde 
internetmedia 

Buy-out  
afkoop 1 jaar

Extra opties 
Audio Cleanup 
(alle opnames 
worden standaard 
onbewerkt 
aangeleverd, 
ademhalingen, 
achtergrondgeluiden 
kunnen te horen zijn) 
Audio Cleanup 
betekent ready voor 
gebruik. 

Totaal

Web commercial 

(Youtube) bumper 

€ 275 € 250 Audio Cleanup  
+ € 50

€ 525 
zonder nabewerking 

€ 575 
met nabewerking 



Prijzen ter indicatie 
Deze voice-over tarieven gelden bij opname in de thuisstudio van Marjolein van der Kist 

 
Inclusief studiokosten  
Inclusief 1 intonatie correctieronde 
Aangeleverd in .WAV bestand of bij voorkeur MP3 

De hieronder genoemde prijzen zijn exclusief 21% btw 

Voor al uw medewerkers een ingesproken voice-mail met dezelfde stem, boodschap en op naam. 
Dit klinkt zeer professioneel, is een kleine investering en zorgt voor een professionele uitstraling. 
Neem vrijblijvend contact op om een exacte prijspgave te ontvangen 

Soort productie* 
Telefonie 

Prijs Extra opties 
Audio Cleanup 
(alle opnames worden 
standaard onbewerkt 
aangeleverd, ademhalingen 
en achtergrondgeluiden 
kunnen te horen zijn) 
Audio Cleanup betekent 
ready voor gebruik. 

Totaal

(IVR) Centrale € 100 Audio Cleanup  
+ € 50

€ 100 
zonder nabewerking 

€ 150 
met nabewerking

Telefooncentrale 
en keuzemenu

€ 75 Audio Cleanup 
 + €25

€ 75 
zonder nabewerking 

€ 100 
met nabewerking

Voicemail zakelijk € 75 Audio Cleanup  
+ € 20

€ 75 
zonder nabewerking 

€ 95 
met nabewerking

Voicemail particulier € 75 Audio Cleanup  
+ € 20

€ 75 
zonder nabewerking 

€ 95 
met nabewerking



Prijzen ter indicatie 
Deze voice-over tarieven gelden bij opname in de thuisstudio van Marjolein van der Kist 

 
Inclusief studiokosten  
Aangeleverd in .WAV bestand of bij voorkeur MP3 

Soort productie* 
Luisterboek

Ik kom graag met u in contact!



Prijzen ter indicatie 
Deze voice-over tarieven gelden bij opname in de thuisstudio van Marjolein van der Kist 

 
Inclusief studiokosten  
Inclusief 1 intonatie correctieronde 
Inclusief onbeperkt online gebruik op websites of andere online kanalen  
Aangeleverd in .WAV bestand 

Wanneer de door mij ingesproken tekst of gedeeltelijk zal worden ingezet voor andere media 
uitingen (radio, televisie en in (online) advertenties) zal er een buy-out in rekening worden 
gebracht passende bij de duur en gebruik van het desbetreffende medium. 

De hieronder genoemde prijzen zijn exclusief 21% btw 

Soort productie * Aantal woorden * Extra Opties Totaal

Engelse taal 0 - 250 € 175 Audio Cleanup + € 50 
(alle opnames worden 
standaard onbewerkt 
aangeleverd, ademhalingen 
en achtergrondgeluiden 
kunnen te horen zijn)  
Audio Cleanup betekent 
ready voor gebruik. 

€ 175 
zonder nabewerking 

€ 225  
met nabewerking

250 - 500 € 225 Audio Cleanup + € 50 € 225 
zonder nabewerking 

€ 275 
met nabewerking 

500 - 1000 € 325 Audio Cleanup + € 75 € 325 
zonder nabewerking 

€400 
met nabewerking

1000 - 1500 € 400 Audio Cleanup + € 75 € 400 
zonder nabewerking 

€475 
met nabewerking


