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Vanaf 1 januari 2020 gelden de volgende tarieven voor het op locatie 
boeken van Beau Gunst:

Commercials
TV commercial (landelijk)  €500,-  [ OPN 200 BO 300 ] *
TV commercial (regionaal)  €300,- [ OPN 150 BO 150  ] *
Radio commercial (landelijk)  €450,- [ OPN 250 BO 200 ] *
Radio commercial (regionaal) €175,- [ OPN 075 BO 100  ] *
Radio commercial (lokaal)  €75,-  [ OPN 045 BO 030 ] *
Online commercial   €300,- [ OPN 200 BO  100 ] *

Online uitleg-animatie of video < 2 minuten €250,-

Televisieprogramma en Billboard
Voor een televisieprogramma geldt een tarief van €225,-
Voor een Billboard (TV) geldt een tarief van €300,-

Dagtarief
Voor langdurige projecten wordt een dagtarief van €700,- berekend.

Zie bijgesloten algemene bepalingen
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De volgende tarieven worden gehanteerd voor alle producties die 
vanuit de studio in Den Haag worden aangeleverd:

Commercials
TV commercial (landelijk)  €400,-  [ OPN 150 BO 250 ] *
TV commercial (regionaal)  €300,- [ OPN 100 BO 200 ] *
Radio commercial (landelijk)  €350,- [ OPN 150 BO 200 ] *
Radio commercial (regionaal ) €150,- [ OPN 050 BO 100  ] *
Radio commercial (lokaal)  €50,-  [ OPN 050 BO 100 ] *
Online commercial   €200,- [ OPN 080 BO 120 ] *

Online uitleg-animatie of video < 2 minuten €150,-

Televisieprogramma en Billboard
Voor een televisieprogramma geldt een tarief van €225,-
Voor een Billboard (TV) geldt een tarief van €200,-

Zie bijgesloten algemene bepalingen



Algemene bepalingen op locatie
De buy-out voor radio- en televisiecommercials 
zijn gebaseerd op uitzendrechten voor 1 jaar. 
Bij uitzending in het tweede jaar geldt een 
repeatfee van 50% over de oorspronkelijke fee. 
In het derde jaar geldt een repeatfee van 25% 
over de oorspronkelijke fee. De productie is 
vanaf het vierde jaar rechtenvrij. 

De tarieven zijn gebaseerd op buiten-beeld-presentatie en gelden 
volgens deze algemene bepalingen. Alle tarieven zijn exclusief 
reiskosten. Reiskosten die gemaakt worden met openbaar vervoer 
worden doorberekend aan de opdrachtgever. De vertrek –en 
aankomstplaats is Den Haag NL 2511.

Algemene bepalingen Studio Den Haag
De buy-out voor radio –en televisiecommercials zijn gebaseerd op 
uitzendrechten voor 1 jaar. Bij uitzending in het tweede jaar geldt een 
repeatfee van 50% over de oorspronkelijke fee. In het derde jaar geldt 
een repeatfee van 25% over de oorspronkelijke fee. De productie is 
vanaf het vierde jaar rechtenvrij. Voor pakkage deals gelden dezelfde 
regels als hierboven. Stemproducties worden zonder bewerking 
aangeleverd via wetransfer.com. Opnames worden aangeleverd in het 
gewenste audio-formaat. Het standaard is dit een wav-file.

De tarieven gelden volgens deze algemene 
bepalingen. 
Voor afgemixte of bewerkte producties worden extra kosten in 
rekening gebracht. Deze kosten zijn variabel en afhankelijk van de 
productie.

* OPN = opname fee
   BO = buy Out. 
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