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Voice-over 

Elly van der Heide 
portfolio: www.tschaap.nl/voice-over 

 

 

Voordelen 

 Heldere sopraanstem 

 Meertalig (NL, UK, Fries) 

 Thuisstudio, snelle levering 

 Tekst(her)schrijfservice 

 Tevredenheidsgarantie 

 

 

Tarieven* 2020 
 

Tekst Spreektijd Tarief  

tot 225 woorden 1,5 minuut 175 euro  

tot 450 woorden 3 minuten 250 euro  

tot 750 woorden 5 minuten 325 euro  

tot 1500 woorden 10 minuten 450 euro  

tot 3000 woorden 20 minuten 600 euro  

*Deze tarieven gelden voor kleine producties zoals bedrijfsfilms en animaties voor het MKB. 

Tarieven voor landelijke (reclame)campagnes, radio commercials etc. zijn op aanvraag. 

 

 

Tarieven | Bedragen zijn exclusief btw en gebaseerd op opname in mijn thuisstudio. 

 

Tekst | Wilt u dat uw boodschap goed overkomt? Schakel mij dan in als copywriter. 

Ik (her)schrijf uw tekst graag voor u. Het tarief hiervoor bedraagt 85 euro per uur. 

 

Talen | Nederlands is mijn moedertaal. Daarnaast spreek ik (near-native) Brits Engels en Fries. 

 

Geluidsbestand | Of opnames uit meerdere takes bestaan of niet: u krijgt ze als één bestand 

aangeleverd (via WeTransfer). Als u wilt, vervang ik geluiden zoals ademhaling en 

slikbewegingen alvast door stukjes stilte. Dan kunt u het geluid zo afmonteren. 

 

Garantie | Als u niet helemaal tevreden bent met de eerste opname, lever ik kosteloos een 

tweede versie. Dit geldt alleen voor opnames in mijn thuisstudio. 

 

Opnamestudio | Wilt u bij een opname aanwezig zijn? Dat kan. Ik regel dan een studio in 

Utrecht, met geluidstechnicus (richtprijs: 100 euro). Uiteraard kan ik ook naar een studio van 

uw keuze komen. In dat geval bereken ik reistijd (50 euro p/uur) en reiskosten (35 cent p/km). 
 

 

Zoekt u een heldere, flexibele vrouwenstem? Bel 06 – 1223 2223 


