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DIENSTEN EN PRIJZEN
1. Uurprijs en dagtarieven*
Vormgeving en DTP

Per uur

Per dag

Ontwerpen van logo’s, huisstijlen, websites (e.d.) en
het maken van illustraties

60

300

DTP (Desktop publishing): voorbereiden van
(druk)bestanden, of bestanden voor online publicatie

45

225

* Prijzen zijn exclusief 21% btw

2. Pakketprijzen logo, huisstijl en website
KloosterVision werkt samen met Netplanet aan professionele, responsive en SEO geoptimaliseerde
websites. Hiervoor gelden de standaard prijzen van Netplanet, aangevuld met standaard of
gepersonaliseerde prijzen voor logo, huisstijl en webpagina design (zie tabel 3). Aanvullend hierop
bieden we (KloosterVision en Netplanet) een strippenkaart aan voor 10 uur à 350 euro (exclusief btw),
die in te zetten is voor extra ondersteuning, onderhoud van de website of hulp bij het zelfstandig
bijhouden van de website.
Voor meer informatie of vragen over kortingen, ga naar w
 ww.netplanet.nl of neem contact op met
KloosterVision, via bovenstaande contactgegevens.

3. Prijzen KloosterVision, per product
Dienst/product

Vanaf*

Logo basic, oplevering in PDF (drukbestand) en png (web)

185

Ontwerp icoon, oplevering in png (web)

75

Visitekaartje, oplevering in PDF (drukbestand)

75

Flyer A6 of A5 ontwerp

95

Flyer A4 of A3 ontwerp

125

Gepersonaliseerd briefpapier, afspraakkaartje of envelop

75

Social media banners (facebook, linked in, youtube, instagram),
oplevering in png

75

Oplevering in meerdere bestandstypen: ai, eps, indd, pdf (met
bewerkingsmogelijkheden) per bestandstype

40

Oplevering in meerdere bestandstypen: jpg/jpeg
Png of pdf (zonder bewerkingsmogelijkheden) per bestandstype

20

Etiket ontwerp voor producten en verpakkingen

250

Illustratie

125

Logo of beeldmerk registratie**

700

Volledige rechten buy-out***

Op aanvraag

* Prijzen zijn in euro’s en exclusief 21% btw, en gebaseerd op ontwerpen waarbij gebruikt kan worden
gemaakt van een standaard door KloosterVision ontworpen format. Voor services en uren die niet
binnen dit format passen, wordt het uurtarief of dagtarief in tabel 1 in rekening gebracht.
** Beeldmerk registratie geschiedt door een erkend bureau, en beschermt uw logo beeldmerk tegen
copyrightschending, replicatie of diefstal.
*** De wet op auteursrecht bepaalt dat, in tegenstelling tot de gebruiksrechten, het intellectueel
eigendom van een ontwerp altijd bij de maker (in dit geval KloosterVision) blijft, tenzij anders wordt
afgesproken. Intellectueel eigendom is in sommige gevallen over te nemen door de klant, de prijs die
daar tegenover staat is afhankelijk van de aard en omvang van het project.

4. Voorwaarden
Voor alle diensten en producten geldt dat een goede inschatting en prijsindicatie pas kan worden
gemaakt na een eerste, verkennend gesprek tussen KloosterVision en de klant, waarbij de wensen van
de klant en details van de opdracht in kaart worden gebracht. KloosterVision stuurt n.a.v. dit eerste
gesprek een offerte en/of opdrachtbevestiging met daarin opgenomen de definitie prijsindicatie en
omschrijving van de opdracht. Gedurende het proces kunnen er altijd nog kosten bijkomen, die niet
vooraf zijn afgesproken. KloosterVision zal over onvoorziene kosten altijd vooraf met de klant
communiceren. Kosten worden pas in rekening gebracht na nadrukkelijk en bij voorkeur schriftelijk
akkoord van de klant. Op alle opdrachten en communicatie zijn de a
 lgemene voorwaarden van
KloosterVision van toepassing.

5. Vragen en contact
Heeft u vragen n.a.v. deze tekst? Neem dan gerust contact op met Leonie Klooster. Dat kan binnen
kantooruren per telefoon of what’s app op 06-24861652, of per e-mail naar i nfo@kloostervision.nl. Ik sta
u graag persoonlijk te woord..

