
De	Studio	van	Say	Yeah hosted 
by

Tarievenkaart



nieuwe tijden  
vragen  
om creatieve 
oplossingen
Fysiek	ontmoeten	maakt	plaats	
voor	online	contact.	Bereik	jouw	
doelgroepen	met	impact.	

DE	STUDIO	VAN	SAY	YEAH



Live uitzending € 2.650,-
- Studio huur per dagdeel (max. 4 uur) incl. apparatuur
- Crew van 4 personen (camera, licht en schakel- &, audiotechnicus)
- Planning, afstemming & voorbespreking
- Leaders, bumpers en instarts klaarzetten & uitzending via Youtube

Optioneel
- Leader-pakket* (leader 20 sec., bumper 10 sec., achtergrond visuals, 

thumbnail & wachtplaat tbv de livestream)

€ 1.650,-

- Stream via Zoom met breakout-sessies incl. operator € 450,-

* Het leaderpakket kan ook voor volgende uitzendingen gebruikt worden. Deze kosten zijn dus eenmalig. 
    Aanpassingen kunnen we uitvoeren tegen ons uurtarief van € 95,- per uur.

De	uitzending
Een Jinek-achtige uitzending met 5 camera’s in een high-end studio? Say Yeah 
heeft alles in huis om jouw uitzending tot een onvergetelijke ervaring te maken.



Breakout sessies
- Inrichten 3 aparte breakout rooms met camera, licht en geluid € 1.050,-
- Extra crew (camera, licht & geluid) € 1.400,-
- Planning, afstemming & voorbespreking € 1.100,-
- Technische ondersteuning Zoom-sessies € 400,-

Breakout	sessies	in	hoge	kwaliteit
Om je uitzending extra interactief te maken kunnen we diverse breakout sessies 
faciliteren. Door gebruik te maken van professioneel beeld, licht en geluid 
integreren we dit naadloos in de uitzending.



een eigen studio geheel 
naar jouw wens
Met	ons	fraaie	decor,	licht	en	achtergrond	
visuals	in	jouw	huiss=jl,	creëren	we	een	
unieke	beeldbeleving	die	niet	onderdoet	
voor	een	professioneel	TV	programma.



Nabewerking

Integrale opname 1-op-1 

- Bijsnijden, kleur- en geluidscorrectie.

€ 250,-

Fragmenten 

- Knippen van 5 a 10 fragmenten, bijsnijden, kleur- en geluidscorrectie.

€ 450,-

Complete compilatie (± 6 minuten) 

- Veelvoud aan edits en fragmenten, extra beeldmateriaal zoals logo’s 

of titels. Achtergrondmuziekje, kleur- en geluidscorrectie.

€ 650,-

Achteraf de uitzending beschikbaar stellen op je website of social-kanalen? We 
nemen alles op en kunnen op jouw aanwijzing een mooie compilatie maken.



Programmaondersteuning

Breakout sessies
- Externe gesprekleider (vanafprijs:) € 950,-
- Ondersteuning bij programmaconcept en draaiboek € 350,-
- Fun: Online pubquiz of bingo Op aanvraag

Geef je uitzending wat extra’s door de inzet van een professionele 
gespreksleider of sluit af met een luchtig onderdeel. We denken graag mee over 
een creatieve invulling van jouw live uitzending.





Voorafgaand 
Doordat we vooraf samen een draaiboek opstellen weten we precies welke onderwerpen behandeld 
worden, wie wanneer in beeld komt met naam en titel en welke filmpjes of presentaties getoond moeten 
worden. Daarnaast is er zeker ruimte voor spontaniteit, dit houdt het levendig en spannend voor de kijkers.  

Regie 
De regisseur/floormanager gebruikt het draaiboek en daarbij behorende lijst met instarts als basis om een 
goed en helder communicerend programma te maken. Onze studio in Enschede is volledig ingericht voor 
een meer-camera registratie en live-regie. Dit in combinatie met een gedegen voorbereiding en goed 
redactiewerk zorgen ervoor dat wij een tafelgesprek boeiend, dynamisch en technisch goed in beeld 
kunnen brengen.  

Onze	aanpak



Leaderpakket 
De leaders, bumpers en achtergrond visuals kunnen we voor u maken. Mocht er specifiek beeldmateriaal 
gebruikt moeten worden of teksten, dan ontvangen we die graag maximaal 4 werkdagen voor de 
uitzending. 

Vooraf aanleveren 
Ook filmpjes, titels, foto’s, etc. die gebruikt worden als instarts tijdens de uitzending willen we graag ruim 
van tevoren aangeleverd krijgen. Zo kunnen wij alle instarts klaarzetten bij de regie en alles goed getimed 
instarten waarbij we de juiste mensen in beeld brengen bij bepaalde onderwerpen. 

Onze	aanpak



Tijdens de uitzending 
Say Yeah ontzorgt jullie volledig tijdens de uitzending. Met een team van professionals zorgen we dat alles 
goed verloopt. De regie zorgt voor de juiste belichting en het schakelen tussen de camera’s. We gebruiken 
bij voorkeur Youtube als streaming kanaal. De uitzendingen kunnen hiermee ook op jullie website 
geëmbed worden, als dan niet achter een wachtwoord. 

Coaching van deelnemers 
Ook coachen we tijdens een doorloop vooraf, actief om ervoor te zorgen dat iedereen goed uit de verf 
komt op beeld. Denk hierbij aan een actieve houding, positieve uitstraling, het correct opspelden van de 
reversmicrofoons. 

Na afloop 
De uitzending wordt automatisch opgenomen op Youtube zodat deze later ook terug te kijken is.

Onze	aanpak





Tarieven 
Alle in deze offerte vermelde prijzen zijn in euro en exclusief BTW.  

Meerwerk 
Indien er sprake is van overschrijding van het geoffreerde bedrag, zullen we dit tijdig kenbaar maken en in 
overleg, indien nodig, een aanvullende offerte maken. 

Geldigheidsduur 
Deze offerte is geldig tot 4 weken na de offertedatum.  

Betalingstermijn 
Wij hanteren een betalingstermijn binnen 30 dagen na factuurdatum. 

Algemene Voorwaarden 
Onze Algemene Voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede,  
zijn op al onze overeenkomsten van toepassing.

Algemene	voorwaarden



Moutlaan	30	
7523	MD		ENSCHEDE	
www.studio-sayyeah.nl	
053	-	435	99	59


