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Met VideoBird InHouse bieden we een extra service aan voor bedrijven die 
regelmatig video's nodig hebben voor hun eigen communicatie en campagnes of 
die van hun klanten. Maar ook bij het afnemen van een serie video's bieden we 
deze partnership aan.
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WAT HOUDT HET IN?
● Vaste korting van 10% op onze diensten*
● 25% korting op onze studio’s en apparatuur
● Gratis (strategisch) advies voor jouw producties
● Eén aanspreekpunt voor al je vragen

VOORDELEN
● Eén contact voor al je videoproducties
● Flexibel en snel inzetbaar
● Kostenbesparend en transparant

* muv productiekosten

HOE WERKT HET?
1. We bespreken samen van tevoren wat jouw wensen zijn en maken een 

schatting van het aantal producties die je nodig zal hebben voor een 
specifieke tijdsperiode (jaar, kwartaal). 

2. Aan de hand van dit gesprek zullen we met een voorstel komen voor het 
tegoed dat je bij ons inkoopt.

3. Na het tekenen van de offerte, delen we met jou het overzicht waar je al 
uitgaves kan vinden en ook je saldo.

INHOUSE

''Wij geven jou de ervaring van een eigen videoproductiebedrijf, 
maar dan zonder de lasten en kosten die erbij komen kijken.'' 
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KOM IK IN AANMERKING?
Deze vorm van partnership bieden we al aan vanaf 15.000,00 euro. Dus ook als je 
niet op zoek bent naar een lange termijn relatie, kan het ook voor één 
project/campagne worden afgenomen. (mits de totale begroting hoger is dan 
€15.000,00).  

WAAR KRIJG IK KORTING OP?
Met VideoBird InHouse krijg je 10% op al onze eigen diensten. Hier vallen alle uren 
onder die we tijdens de preproductie, productie en postproductie fases maken. 
Denk hierbij o.a. aan productie, redactie, filmen, montage, sound design en 
animatie. Productiekosten vallen hier dus niet onder.

Daarnaast ontvang je 25% korting op het gebruik van 1 van onze studio’s en 
apparatuur. De kortingen zijn niet van toepassing op overige productiekosten. 
Denkende aan visagie, acteurs, extra apparatuur of drone opnames.

Ook kan je ons benaderen voor kleinere werkzaamheden. Denk hierbij aan losse 
filmuren, extra montages voor social media, oude video's aanpassen of 
ondertitelen e.d. Zonder steeds een aparte factuur hiervoor te moeten betalen.

HOE WERKT HET TEGOED?
Zie het als een vorm van een strippenkaart. Van tevoren bepalen we het budget 
van je tegoed. Dit komt in een gedeelde saldo overzicht waar je ten alle tijden bij 
kan. Bij iedere aanvraag ontvang je nog steeds van ons een kostenoverzicht. Als 
die akkoord is, zullen wij de kosten (incl. de korting) van jouw saldo afhalen.  

Je kunt je tegoed niet later weer opnemen. Tenzij daar een gegronde reden voor 
is. Wel blijft je tegoed 24 maanden geldig. Mocht VideoBird afzien van de 
samenwerking, dan ontvang je uiteraard ook je tegoed terug van ons.

Staat jouw vraag hier niet tussen of wil je meer informatie? Neem dan 
contact op met  contactpersoon of mail naar floris.modderman@videobird.nl.

VEELGESTELDE VRAGEN


