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broerz 
Ambachtsweg 3  
3401 MK IJSSELSTEIN  
info@broerz.nl 

www.broerz.nl 
KvK 52549224 
BTW NL 850 494 849 B01 
NL82 TRIO 0391 0992 64 

Richard  06 242 572 43 
John 06 413 431 17 
Marsel 06 246 223 50 

Wij zijn Splintt 
‘eLearning op maat. 

Complexe kennis effectief 
overdragen.’ 

Datum 
03 februari 2020 

Kenmerk: 
OFF-2020-593-SPLINTT 



Beste  
Natasja 

Tijdens ons prettige gesprek op woensdag 29 januari jongstleden 
hebben we uitgebreid gesproken over mogelijkheden om voor Splintt 
persoonlijke films te maken. Wij hebben de verschillende opties 
doorgenomen, en uiteindelijk gekozen voor een stijl die erg aansluit bij de  
‘achter de schermen films’ die we voor onszelf hebben gemaakt. 
Een en ander wordt in bijgaand document nader toegelicht. 
Heb je nog vragen of opmerkingen, dan horen we die uiteraard graag! 

Wij kijken ondertussen uit naar een prettige samenwerking en een 
effectief eindresultaat. 

Met vriendelijke groet, 
BroerZ 

John & Richard van Rooijen 
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uitgangs 
punten/ 

Doel 
Jullie website en andere kanalen zijn onder andere ingericht op het 

verkrijgen van nieuwe klanten. Zoals je ons hebt laten zien is de opzet 
erg goed doordacht en technisch van aard. Wat nog wat onderbelicht 
blijft is wat jullie drijfveer is, wat maakt Splintt zo’n uniek bedrijf, welke 
mensen zijn hiervoor verantwoordelijk. En ook vragen als waarom zit de 
helft van jullie bedrijf in Roemenië?, om maar wat te noemen. 
De films zullen dit deel van jullie verhaal vertellen, en zo een perfecte 
aanvulling vormen op jullie website. 

Maandelijkse film 
Om een en ander pragmatisch te benaderen lijkt het ons goed om de 

films op maandelijkse basis te produceren.  Op deze manier hoeven we 
niet al te veel beroep op jullie beschikbare tijd te doen. En houd je ook 
ruimte voor zaken zie zich gedurende het jaar aandienen. We stellen voor 
om te starten met een Pilot film. In deze film kunnen we met elkaar 
onderzoeken wat de beste manier is om jullie verhalen voor het voetlicht 
te brengen. En wellicht is het ook verstandig om na te denken over of we 
misschien meerdere films (bijvoorbeeld 2 films) per opnamesessie 
kunnen opnemen. Dit heeft een gunstig effect op de prijs. 
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Vorm 
Je gaf aan dat de stijl van de BroerZ films jullie erg aansprak. (https://

www.broerz.nl/wie/) Hierin geven wij antwoord op de ‘waarom vraag’. 
Wat drijft ons, waar worden we blij van? Je krijgt een kijkje achter de 
schermen. Wij weten hoe lastig het is om een beetje ontspannen voor 
een camera te praten, en kunnen dus ook inschatten wat er nodig is om 
jullie verhaal authentiek op camera te krijgen. Daarom stellen wij voor 
om Matthijs Wind als reporter mee te nemen, Matthijs zal goed 
voorbereid een gesprek aangaan met jullie. De juiste vragen stellen en 
jullie helpen om je op je gemak te voelen. En dat wordt een prettig 
gesprek, als reporter zal hij met een microfoon in de hand het gesprek 
leiden. Wij filmen bij jullie op kantoor met twee camera’s en zullen naast 
beelden van het interview ook beelden maken van werkzaamheden bij 
jullie op kantoor. Deze beelden gebruiken we om het interview kracht bij 
te zetten. En omdat we in het interview zullen knippen kunnen we de 
beelden ook heel goed gebruiken om over de ‘geknipte stukken’ te 
plakken. En als het gaat om maken van beelden van jullie collega’s in 
Roemenië kunnen we jullie leren hoe je zelf geschikte beelden kunt 
maken met je eigen smartphone. Deze beelden kunnen wij vervolgens 
gebruiken in onze montage. 

Als we starten met de Pilot zullen we  aan de hand van de huidige 
informatie en nader (telefonisch) overleg een kort script produceren. Met 
het script krijgen we duidelijkheid over hoe en wat we gaan filmen. We 
reserveren een opnamedag(deel) van ca 2 uur. In onze inschatting is dat 
voldoende om al het benodigde materiaal te verzamelen 
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montage, viewing en oplevering 
Wij sturen jullie een concept van de film toe zodat je deze online kunt 

bekijken. Hiervoor gebruiken we de online dienst Frame.io. 
Hier hebben jullie de mogelijkheid om kleine op- en aanmerkingen door 
te geven zodat we die kunnen verwerken. Doordat we, met een script op 
voorhand gezamenlijk hebben bepaald hoe het eindproduct eruit gaat 
zien, gaan wij uit van één wijzigingsronde. Mochten er meer nodig zijn 
dan berekenen we een montage uurprijs (€75,- excl. btw) voor de extra 
uren.  
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offerte/ 
SPLINTT 
t.a.v. Natasja Jager 
Papendorpseweg 77 
3528 BJ UTRECHT 

IJsselstein, 03-02-2020 

Beste Natasja, 
Hierbij ons prijsvoorstel met betrekking tot jullie Splintt films.  
In het voorgaande is een en ander inhoudelijk nader toegelicht. 
Als jullie akkoord zijn verzoeken we je vriendelijk deze offerte    
getekend aan ons te retourneren. 

Pilot film

Onze werkzaamheden bestaan uit; 
- Maken van een Script 
- Filmen bij jullie op kantoor (interview en B-roll) 
- Rechtenvrije muziek 
- Opleveren Concept film op Frame 
- Verwerken eventuele opmerkingen 
- Opleveren van de definitieve film

€ 1.600,00

€ 1.600,00

BTW € 336,00

Totaal € 1.936,00
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KENMERK: 
OFF-2020-593-SPLINTT



 

Door  de opgedane kennis en ervaringen tijdens het maken van de 
Pilot film schatten we in dat we de overige films tegen een lagere prijs 
kunnen produceren. Als jullie besluiten om 11 films, aanvullend op de 
Pilot film, af te nemen, die wij in 6 opname sessies kunnen filmen dan 
rekenen wij voor deze films € 1250,00 per film. 

Op onze werkzaamheden zijn onze Algemene Voorwaarden van 
toepassing voor zover daar in bovenstaande tekst niet van is afgeweken. 

Na goedkeuring van deze offerte ontvang je een factuur voor een 
aanbetaling van 40%.  

Zodra deze betaling is ontvangen starten we met de werkzaamheden.  
We hanteren een betalingstermijn van 14 dagen. 
Mocht je na aanleiding van deze offerte nog vragen of opmerkingen 

hebben, neem dan gerust contact met ons op. 
In het vertrouwen een passende aanbieding te hebben gedaan, kijken 

we uit naar een prettige samenwerking! 

Met vriendelijke groet, 
BroerZ 

Richard van Rooijen  
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https://www.dropbox.com/s/bkkmdoy0xrpve97/ALGEMENE-VOORWAARDEN-MEI%202011.pdf?dl=1


 

Voor akkoord 
Ondergetekende verklaart de algemene voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard.  

Bedrijfsnaam: 

Naam: 

Plaats en datum: 

Handtekening: 
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