
Algemene voorwaarden

Duidelijke afspraken maken goede (zaken)vrienden. Ik hou niet van onbegrijpelijke taal en leg je
hier in eenvoudige woorden uit hoe ik te werk ga en wat je kan verwachten.

Mijn service

Ik ben Serge De Marre. Mijn doel is jou de best mogelijke stemopname te bezorgen voor jouw
project. Ik ga tot het uiterste om jouw project naar een volgend niveau te tillen, elke keer
opnieuw. Ik wil trots zijn op jouw project en zal dus al mijn creativiteit gebruiken om iets
geweldig goed af te leveren. Daarom school ik me voortdurend bij aan de hand van oa coaches
uit de VS, workshops en trainingen. Zo kan ik jouw boodschap op de beste manier mogelijk
vertellen. Of dat nu voor reclamespots, bedrijfsfilms, productvideo’s, e-learning of voicemail is.

Het proces

Voor ik aan het werk ga, maken we een aantal afspraken. Wat wil je precies, wat is je deadline,
meer details over het project zoals hoe lang is het script en hoe & waar ga je de
voice-over-opname gebruiken. Met deze informatie kan ik je een duidelijk prijsvoorstel doen.

We bespreken alle details per email. Zodra je jouw “ok” geeft, is de overeenkomst bindend en
dit geldt als een contract.

Ik ga aan het werk en lever de audio af zoals besproken. Zijn er heropnames nodig voor
uitspraak en intonatie? Of heb ik een foutje gemaakt? Dat is inbegrepen tot 30 dagen na
ontvangst van de eerste opname. Heropnames voor tekstwijzigingen reken ik wel aan,
afhankelijk van de hoeveelheid werk.

Als we geen afspraak hebben gemaakt over het audioformaat, lever ik in WAV 48khz en 32 bit.
Andere formaten zijn uiteraard ook mogelijk.

De prijs

Ik ben niet de goedkoopste, maar ik zal je altijd een fair prijsvoorstel doen dat marktconform is
onder fulltime en professionele stemacteurs. Je krijgt van mij wel altijd de best mogelijke
service. Zoals eerder reeds gezegd: ik wil graag meewerken aan succesvolle projecten en wil
dat ze een pareltje worden waar zowel jij als ik trots op kunnen zijn.

Het tarief is voor elk project anders en is gebaseerd op twee factoren: de lengte van het script
(=de hoeveelheid werk ik er aan heb) en het gebruik van mijn opname (gebruiksrecht dat je
afkoopt). In principe geldt: hoe meer mensen mijn stem in de oren krijgen, hoe hoger de prijs.
Een video voor gebruikers van het openbaar vervoer in de stad Antwerpen zal dus goedkoper
zijn dan een reclamespot voor een internationaal frisdrankmerk die internationaal zal
uitgezonden worden.




