Mediakaart uitvaarttechniek op Natuurbegraafplaats De Hoevens
A. Gebruik microfoon
- Gebruik van microfoon voor sprekers, er is geen technicus aanwezig

gratis

B. Basispakket geluid & muziek
€ 200,- Telefonisch overleg met onze technicus;
- Maken van de muzieklijst die tijdens de ceremonie wordt afgespeeld;
- Technische begeleiding van de muziekpresentatie tijdens de ceremonie (uitgaande van 1 uur);
- Gebruik van de aanwezige geluidsinstallatie bestaande uit: luidsprekers in ceremonieruimte en
ontvangstruimte en 1 draadloze microfoon;
- Audio opnames van de ceremonie, welke later worden verstuurd via We-transfer.
C. Basispakket foto, geluid & muziek
€ 250,- Telefonisch overleg met onze technicus;
- Maken van de muzieklijst die tijdens de ceremonie wordt afgespeeld;
- Technische begeleiding van de muziekpresentatie tijdens de ceremonie (uitgaande van 1 uur);
- Vertonen van 1 vast beeld op de beeldschermen in de afscheidslocatie;
- Gebruik van de aanwezige geluidsinstallatie bestaande uit: luidsprekers in ceremonieruimte en
ontvangstruimte en 1 draadloze microfoon;
- Audio opnames van de ceremonie, welke later worden verstuurd via We-transfer.
D. Basispakket beeld, geluid & muziek
€ 300,- Telefonisch overleg met onze technicus;
- Maken van de audio / video presentatie (<100 foto’s) die tijdens de ceremonie wordt
afgespeeld op basis van aangeleverde bestanden conform aanleverspecificaties;
- Technische begeleiding van de audio / video presentatie tijdens de ceremonie (uitgaande van 1 uur);
- Gebruik van de aanwezige installatie bestaande uit: luidsprekers in ceremonieruimte en ontvangstruimte
en 1 draadloze microfoon, 1 beeldscherm in ceremonieruimte en 1 in de ontvangstruimte.
- Audio opnames van de ceremonie, welke later worden verstuurd via We-transfer.
Extra mogelijkheden (tegen meerprijs)
- Gesprek met familie (op kantoor in Zevenbergschenhoek of bij familie thuis), p/uur

€ 50,00

-

Aanpassen foto- en videobestanden t.b.v. beeldpresentaties, p/uur

€ 50,00

-

Technicus per uur wanneer de ceremonie langer duurt dan 1 uur

€ 50,00

-

Afspelen fotopresentatie / muzieklijst tijdens condoleance

€ 50,00

-

Filmopname van ceremonie, dynamisch (vanuit 1 punt) gefilmd door cameraman

€ 300,00*

-

Filmopname van ceremonie met 2 camera`s, 1 vanuit vaste hoek (rechtsvoor in zaal)
en de andere dynamisch gefilmd (vanuit achterin zaal) door cameraman.

€ 450,00*

-

Livestream + filmopname van ceremonie, dynamisch gefilmd door cameraman
over internet (max. 200 PC’s/devices)

€ 650,00*

-

Livestream + filmopname van ceremonie met 2 camera`s, 1 vanuit vaste hoek
(rechtsvoor in zaal) en de andere dynamisch gefilmd (vanuit achterin zaal) door
cameraman. Voor de kijkers thuis wordt er tijdens de dienst tussen die 2 camera`s
geschakeld

€ 800,00*

-

Het maken van een 10/15 min compilatie van de totale uitvaartfilm

€ 100,00
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-

Film geleverd op usb stick (32 of 64 GB ) in houten bewaarbox

€ 35,00

-

Audio-opnames van de ceremonie geleverd op een usb stick in houten box

€ 20,00

-

Extra draadloze microfoon, handheld of headset
(reverse microfoon op verzoek, geluidstechnisch geniet deze niet de voorkeur)

€ 59,00

-

Setprijs, mengtafel en microfoonset tbv live muziek
Deze prijs is inclusief een soundcheck, max 1 uur voor de gasten binnenkomen.

€ 75,00

-

Yamaha P45 digitale piano incl. statief en krukje.

€ 75,00

-

Extra beeldscherm in de ceremonie- of ontvangstruimte (LG 49 inch op design statief) € 100,00

* Aanvullende informatie livestream
Film/livestream bij het graf zit bij de prijs inbegrepen mits dit aansluitend is aan de ceremonie. Is dit na de
condoleance dan wordt een “wachtuur” in rekening gebracht. Livestream is niet “live” mogelijk vanaf de
begraafplaats, wel kan de filmopname van de begraving direct daarna in ‘De Eik’ worden afgespeeld voor de
kijkers thuis.
Na afloop wordt de film via Wetransfer naar u toegestuurd. Er wordt een Sony NX5 HD camera gebruikt
waarmee de dienst geregistreerd wordt in full hd kwaliteit. Afscheidsruimte en sprekers worden goed in beeld
gebracht. Het raam achter de sprekers wordt, door de lichtinval, soms overbelicht opgenomen. Hierdoor is de
natuur buiten minder goed te zien. Wilt u ook de omliggende natuur mooi geregistreerd hebben dan kan tegen
een meerprijs van € 100,- een speciale camera worden verzorgd om dit te realiseren.
Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW

Aanleveren van beeld en geluidsmateriaal
Om ervoor te zorgen dat de technicus u zo goed mogelijk van dienst kan zijn en misverstanden te voorkomen
willen wij u vragen om bij het aanleveren van beeld- en geluidsbestanden rekening te houden met de volgende
richtlijnen:
Wanneer aanleveren?
De technicus wil graag zo snel mogelijk telefonisch uw wensen voor de plechtigheid doornemen. Daarmee
heeft u snel inzicht in de mogelijkheden en kunt u rustig nadenken hoe u de invulling van beeld en geluid
wenst. Wacht dus niet te lang en neem z.s.m. telefonisch contact op met ‘Uitvaart en techniek’.
De technicus wil uw beeld- en geluidsbestanden én het draaiboek van de afscheidsdienst uiterlijk 48 uur
voorafgaande aan de dienst ontvangen (Christelijke feestdagen uitgezonderd). Hij heeft deze tijd nodig om uw
bestanden te verwerken en de presentatie voor te bereiden. In geval van kleine wijzigingen binnen 24 uur
voorafgaande aan de dienst wordt enkel na telefonisch overleg bekeken of deze nog doorgevoerd kunnen
worden.
Waar aanleveren?
Uw beeld- en geluidsbestanden kunt u, samen met het draaiboek, digitaal aanleveren via www.wetransfer.com
naar emailadres: aanvraag@uitvaartentechniek.nl
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Wat staat er in het draaiboek?
In het draaiboek staat de volgorde van muziek, sprekers en beelden vermeld. Dit maakt voor de technicus
duidelijk wanneer een muziekstuk met een foto of beeld afgespeeld dient te worden of wanneer er een spreker
aan het woord is.
Aanleveren van muziekbestanden aan technicus
De muziek dient u als MP3, WAV of M4A bestanden aan te leveren.
Let er op dat de kwaliteit van de MP3 bestanden minimaal 196 kbps moet bedragen en dat 320 kbps is
gewenst. Zet daarom geen Youtube bestanden om naar MP3. De basiskwaliteit is vaak onvoldoende en uw
MP3 bestanden worden dan slecht van kwaliteit.
De technicus beschikt over een voortdurend uitbreidende muziekbibliotheek waaruit u gratis kunt putten.
Indien gewenst kan hij ook nummers tegen betaling voor u aanschaffen via iTunes.
Aanleveren van fotobestanden en videobestanden:
Om de juiste presentatie te kunnen maken ontvangt de technicus uw foto’s in Jpeg formaat in 1 grote map of
per muziekstuk in aparte mapjes, Hij maakt van het betreffende muziekstuk en de betreffende foto’s een
filmpje wat vlekkeloos afgespeeld kan worden. De “vaste” foto(‘s) per spreker graag in een apart mapje
aanleveren. Ook video bestandjes kunnen getoond worden, deze kunnen als Mpeg2 of MP4 worden
bijgevoegd.
Indien de bestanden niet conform bovenstaande aanleverspecificaties worden aangeleverd en er dus bewerking
moet plaatsvinden wordt hiervoor een meerprijs van € 50,- per uur in rekening gebracht.
Desgewenst kunnen ook video’s tegen een meerprijs bewerkt worden (bijv. inkorten of verknippen).

Contactgegevens technicus
‘Uitvaart en techniek’ (onderdeel van Mol Audiovisueel v.o.f. )
Adres: Hoofdstraat 60, 4765 CG, Zevenbergschenhoek
Tel. 1e aanspreekpunt: 06-19 43 03 18, b.g.g. 06-26 33 66 34, (dagelijks bereikbaar tussen 9:00 en 21:00)
Email: aanvraag@uitvaartentechniek.nl
Website: www.uitvaartentechniek.nl
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