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 Toelichting op de gebruikte  definities  lees je in  de  knowledge base  . 



 Contentcreatie 

 ‘Content is king’ is al jarenlang het credo in de online wereld. Onze schrijvers helpen jullie graag op weg met het 

 vinden van de juiste toon en het schrijven van kwalitatief sterke inhoud waar de bezoeker blij van wordt. 

 Contentcreatie  Eenmalig  Abonnement* 

 SEO Blogpost / Nieuwsartikel 

 We schrijven het artikel op basis van een 20 minuten telefonisch interview. Het 
 artikel is geoptimaliseerd voor maximaal één invalshoek (zoekwoord). We plaatsen 
 het artikel in WordPress en vullen Yoast SEO (on-page) gegevens. We gaan uit van één 
 correctieronde via Google Docs. 

 Basis  Ongeveer 400 woorden  € 300,- 

 Standaard  Ongeveer 800 woorden  € 500,- 

 Uitgebreid  Maatwerk  Op aanvraag 

 Vanaf € 300,-  20% korting 

 SEO Landingspagina 

 We schrijven een landingspagina op basis van een 20 minuten telefonisch interview. 
 Het artikel is geoptimaliseerd voor maximaal één invalshoek (zoekwoord). We 
 plaatsen het artikel in WordPress en vullen Yoast SEO (on-page) gegevens. We gaan 
 uit van één correctieronde via Google Docs. 

 Basis  Ongeveer 800 woorden  € 600,- 

 Standaard  Ongeveer 1.200 woorden  € 900,- 

 Uitgebreid  Maatwerk  Op aanvraag 

 Vanaf € 600,-  20% korting 

 Leadmagnet 

 We schrijven de leadmagnet op basis van een 45 minuten telefonisch interview. De 
 leadmagnet is geoptimaliseerd voor één invalshoek (zoekwoord). We leveren de 
 leadmagnet in pdf formaat op (zonder opmaak). We gaan uit van één correctieronde 
 via Google Docs. 

 Type A  Ongeveer 800 woorden (checklist of fact sheet)  € 500,- 

 Type B  Ongeveer 3.000 woorden (whitepaper of e-book)  € 1.750,- 

 -  Maatwerk  Op aanvraag 

 Vanaf € 500,-  - 

 |  Uitbreiding  |  Leadmagnet visueel opmaken 

 We leveren de leadmagnet op met een basis styling in lijn met de huisstijl. We 
 voegen het logo toe en verwerken het lettertype en huisstijlkleuren in kopteksten, 
 knoppen en urls. Rechtenvrije stockfoto's worden toegevoegd als sfeerbeeld. 

 Vanaf € 300,-  - 
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 Contentcreatie  Eenmalig  Abonnement* 

 E-mail nieuwsbrief  via MailManager 

 We schrijven een nieuwsbrief op basis van een 20 minuten telefonisch interview. We 
 plaatsen de nieuwsbrief in MailManager op basis van een bestaande template en 
 vullen alle relevante gegevens in voor verzending. We gaan uit van één 
 correctieronde. 

 Type A  Ongeveer 150 woorden + doorlinks naar website  € 150,- 

 Type B  Nieuwsbrief schrijven in ongeveer 400 woorden  € 250,- 

 € 150,-  € 120,- 

 Webteksten (her)schrijven 

 We schrijven de pagina’s op basis van een 60 minuten telefonisch interview. De 
 pagina’s zijn geoptimaliseerd voor de userflow en gericht op de websitebezoeker 
 (niet primair SEO). We plaatsen alle pagina’s in WordPress en vullen Yoast SEO 
 (on-page) gegevens. We gaan uit van één correctieronde via Google Docs. 

 Basis  Ongeveer 600 woorden per pagina (5 pagina’s)  € 2.250,- 

 Standaard  Ongeveer 600 woorden per pagina (15 pagina’s)  € 4.000,- 

 Uitgebreid  Maatwerk  Op aanvraag 

 Vanaf € 2.250,-  - 

 |  Uitbreiding  |  Extra interview 

 Extra 45 minuten telefonisch interview. 

 € 100,-  - 

 |  Uitbreiding  |  Extra correctieronde  via Google Docs 

 Extra correctieronde via Google Docs. 

 We redigeren en passen niet de schrijfstijl aan. 

 € 100,-  - 

 *  Abonnementen zijn per kalenderjaar of per kwartaal  af te sluiten. Er wordt 20% korting op de reguliere prijzen 

 verrekend. 
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 Fotografie en Video 

 Basis  Standaard  Uitgebreid 

 Opname fotografie en/of video*  1 dagdeel  1 dag  1 dag 

 1 video (30 sec.) of 20 foto's  Inbegrepen  Inbegrepen  Inbegrepen 

 Extra video (30 sec.) of 20 foto’s  -  Inbegrepen  Inbegrepen 

 Drone shot**  -  -  Inbegrepen 

 Eenmalige kosten  € 1.090,-  € 1.595,-  € 1.795,- 

 |  Uitbreiding  |  Extra dagdeel t.b.v. opname fotografie  en/of video* 
 Inclusief extra video (30 sec.) of 20 foto’s 

 € 1.090,- 

 |  Uitbreiding  |  20 extra (bewerkte) foto’s  € 285,- 

 * Alle tarieven zijn exclusief reiskosten / tijdvergoeding van € 0,50 per kilometer per persoon. 

 ** Wanneer mogelijk i.v.m. no fly zone, anders extra video shot. 

 *** Alle fotografie en video zal worden opgenomen op één locatie. 
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