
Greenscreen
Pakketten 1 en 2 

Greenscreen opnames met uitsluitend foto’s als achtergrond. 

Studiopakket 1         
• Achtergrond met 1 foto
• Lengte maximaal 2 minuten
• Bedrijfslogo en naam in beeld

Studiopakket 2         
• Achtergrond met meerdere foto’s
• Lengte maximaal 2 minuten
• Bedrijfslogo en naam in beeld

      

Pakketten 3 en 4 

Virtuele sets als achtergrond, u heeft hier de keuze uit een 
basisstudio of een gepersonaliseerde studio.
Deze studio’s maken we op maat.
Hierin verwerken we net als pakket 1 en 2 de aangeleverde foto’s
en eventueel videomateriaal.
  

Studiopakket 3         
• Basisstudio
• Achtergrond met meerdere foto’s 
• Lengte maximaal 2 minuten
• Bedrijfslogo en naam in beeld

Studiopakket 4        
• Gepersonaliseerde studio
• Achtergrond met meerdere foto’s 
• Lengte maximaal 2 minuten
• Bedrijfslogo en naam in beeld

      

Opties 

• Greenscreen studio van 250 cm breedte op locatie   
• Bij meerdere filmpjes in 1 sessie verwerken we een korting 
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Tarieven zijn inclusief huur studio, opnames & montage en exclusief btw, reis- en verblijfskosten
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Bovenstaande pakketten bevatten het filmen en monteren van video’s die gebruikt kunnen worden 
voor social media en andere marketingdoeleinden.  
 
Pakketten 1 en 2 zijn eindmontages waar uitsluitend eigen aangeleverde foto’s verwerkt zijn tot 
achtergrond. 
 
Pakketten 3 en 4 zijn eindmontages waar we gebruik hebben gemaakt van een vooraf gecreëerde 
basis of gepersonaliseerde virtuele studio.  
Hierin verwerken we net als pakket 1 en 2 de aangeleverde foto’s. 
 
 
Voorwaarden 
• Opname/eindmontage duurt niet langer dan 2 minuten. 

 
• De presentator dient zich vooraf goed voor te bereiden met de app Teleprompter. Hier kan de 

spreektekst ingevoerd en geoefend worden op de eigen iPad. Neem de iPad met jouw tekst 
mee naar TEF. Op deze manier kunnen we opnames snel realiseren. Let wel, schrijf en autocue 
tekst zijn 2 verschillende dingen. Oefen hier dus mee. 

 
• De opnames vinden plaats bij TEF op de Einsteinweg 33 te IJsselstein. 
 
• Logo, foto en/of videomateriaal dient aangeleverd te worden in het formaat 16:9 met minimale 

resolutie 300DPI/Full-HD. Onze voorkeur gaat uit naar 300DPI/4K. Deze dienen in 1 keer te 
worden aangeleverd. 

 
• Indien de opdrachtgever zelf beeldmateriaal aanlevert gebeurt dit in een door TEF aangeleverd 

bestand. Zo kan TEF duidelijk kan zien wanneer en hoe lang elke foto of video moet komen. 
 
• De oplevering van de eindmontage komt in 2 verschillende varianten, namelijk in 16:9 (voor 

alle social media varianten) en in een 1:1 die alleen voor Instagram gebruikt kan worden. 
 
• Eventuele reiskosten bedragen € 1.00 per km gerekend vanuit IJsselstein. 
 
• De aanbieding is exclusief eventuele BUMA/Stemra en Videmakosten. 
 
• Naast bovenstaande voorwaarden zijn onze algemene voorwaarden ook van toepassing. Deze 

zijn terug te vinden op onze website: www.tef-nl.com. 
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