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MENUKAART BOOM YOUR BUSINESS 

 

Stel je eigen menu samen voor een onderscheidende video campagne op social media! 

 

 

 

                               LOSSE VIDEO ONDERDELEN 
 
 

  

 

 

VIDEO EDIT 

 

Aantal 

 

Prijs 
 

Korte onderwerp stock video in huisstijl: max. 10 seconden 5 € 425 

Persoonlijke video in huisstijl < 60 seconden + ondertiteling 

* Zelf opgenomen of opname Boom 

1 € 390 

Persoonlijke video in huisstijl > 60 tot 120 seconden + ondertiteling 

* Zelf opgenomen of opname Boom 

1 € 520 

Promo video in huisstijl 1 € 520 

 

 

VIDEO OPNAME 
 

                         Aantal       
 

      Prijs   

1 dag Camjo videograaf:  

Opname op locatie incl. camera – audio - licht - begeleiding - regie 

1 € 600 

1/2 dag Camjo videograaf:  

Opname op locatie incl. camera – audio - licht - begeleiding - regie 

1 € 300 

 

 
SOCIAL MEDIA BEHEER 

 
                          Aantal       

 
     Prijs  

• Content strategie sessie (eenmalig) 

• Opmaak social concept (eenmalig) 

• Opmaak video templates in huisstijl (eenmalig) 

1 € 1.500 

• Content creatie o.b.v. 4 berichten tekst + video beelden (wekelijks) 

• Content inplannen + plaatsen op alle social media kanalen (wekelijks) 

• Online content meeting (3 wekelijks) 

1 € 390 p/w 

https://www.boomyourbusiness.nl/video/atradius-publicatie-snapshots-landbouw/
https://www.boomyourbusiness.nl/video/not-2019-juf-sanne/
https://www.boomyourbusiness.nl/video/horecava-limited-2021/
https://www.boomyourbusiness.nl/video/fi-global-sinem-zeybek/
https://www.boomyourbusiness.nl/video/aquatech-welkom-brand-manager/
https://www.boomyourbusiness.nl/video/fi-global-connect-health-ingredients-teaser/
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 OVERIG 
 

Standaard edit werkzaamheden: 

 • Bewerken ruw video materiaal 

 • Toevoegen B-roll beelden 

 • Audio bewerking 

 • Ondertiteling uitschrijven en toevoegen 

 • Highlighten keywords  

 • Renderen video 

Correctieronde: Voor alle opgeleverde video content is 1 correctieronde van toepassing 

Tarieven: Exclusief 21%  BTW  

Reiskosten: 50 euro p/p binnen de Randstad - 100 euro p/p buiten de Randstad. 

Op alle overeenkomsten die u met Boom Your Business aangaat, zijn de algemene voorwaarden van Boom Your Business 

van toepassing. Middels het akkoord gaan van de offerte , mondeling of schriftelijk, verklaart u de algemene voorwaarden 

te hebben ontvangen en daarmee akkoord te gaan. https://www.boomyourbusiness.nl/wp-

content/uploads/2020/06/Algemene-voorwaarden-BYB.pdf  

 

https://www.boomyourbusiness.nl/wp-content/uploads/2020/06/Algemene-voorwaarden-BYB.pdf
https://www.boomyourbusiness.nl/wp-content/uploads/2020/06/Algemene-voorwaarden-BYB.pdf

