


Studio Stream pakketten
Onze pakketten zijn een ideale basis om een livestream mee te starten.



Tarieven & dagdelen
Studio Stream is te boeken in vaste dagdelen:

• Dagdeel ochtend (A): 07.00u – 12.00u
• Dagdeel middag (B): 13.00u – 18.00u
• Dagdeel avond (D): 19.00u – 23.00u

Uiteraard is het ook mogelijk om de studio de hele dag te huren en/of meerdere dagdelen te combineren.
De kosten voor 2 gecombineerde dagdelen zijn:

• Basic pakket: vanaf €5500,-
• Premium pakket: vanaf €7950,-
• Excellence pakket: op aanvraag

• Extra uur studiohuur:  €1000,-

Alle pakketten zijn inclusief intake, voorbereiding, doorloop, livestream, 
techniek, projectmanager, technici (geluid, camera’s , videocontent, 
livestream, licht) en gebruik van het aanwezige meubilair, frisdrank, 
koffie en thee. 

Genoemde prijzen zijn excl. 21% BTW

Details Basisfaciliteiten
Video: Panasonic PTZ-domecamera, aftelklok, 

livestream afkijk, afkijkscherm studio & presentatie, 75 inch
presentatiescherm, 55 inch tafel- of deskscherm, videowall. 

Verlichting: Volledige lichtset met LED-verlichting
RGB rondom, LED theaterarmaturen en softboxen. 

Geluid: draadloze microfoons (headsets) of 
tafelmicrofoons, monitorspeaker t.b.v. inbellers,

content geluid en talk-back. Intercomsysteem met
2 draadloze en 10 vaste posten. Communicatiesysteem

tussen regie en presentator middels laptop en tablet.



Optionele uitbreiding
 Extra PTZ dome-camera:  €300,-
 Mobiele camera:  €700,- (incl. cameraman)
 Video-inbelverbinding inclusief 2 Zoomlicenties:  €750,- (incl. technicus) 
 DPA headset microfoon: €100,-

 Livestreamlicentie via Vimeo pakket 1:  €250,- per uitzending 
(bandbreedteverbruik tot 3.75TB, vergelijkbaar met maximaal 500 kijkers, 90 minuten livestream)

 Livestreamlicentie via Vimeo pakket 2: €500,- per uitzending 
(bandbreedteverbruik tot 7.5TB, vergelijkbaar met maximaal 1000 kijkers, 90 minuten livestream)

 Livestreamlicentie via Vimeo pakket 3: €1000,- per uitzending 
(bandbreedteverbruik tot 15.0TB, vergelijkbaar met maximaal 2000 kijkers, 90 minuten livestream)

 Opzetten landingspagina:  €500,-
(met video- en chatvenster, in eigen huisstijl op domein studiostream.nl)

 Nabewerking van livestream opname:  €450,-
(opgepoetste versie van de live-uitzending voor publicatie, max. 3 uur bewerken en renderen)

 Basis content pakket: op aanvraag
 Showcaller: op aanvraag
 Autocue: op aanvraag
 Dagdeel visagie (max. 4 uur):  €350,-
 Huisfotograaf: €200,-
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