
Offerte&maken&



Wat&is&een&offerte?&

•  Aanbieden&van&product(en)&of&dienst(en)&
•  Meestal&op&aanvraag&van&klant&

•  Prijs&afspraken&
•  SpecificaAes&
•  Geldigheidsduur&



Opmaak&offerte&

•  HuissAjl&
•  Logo&
•  Eigen&adres&
•  Adres&klant&
•  Datum&

•  Handtekening&



Opmaak&offerte&2&

•  Specificeer&producten/diensten&
•  Prijs&&
•  BTW&vermelding&(InM&of&exclusief&BTW)&

•  Eventuele&korAngen&
•  Handtekening&(wePelijk&verplicht)&
•  Geldigheidsduur&
•  Vermeld&algemene&voorwaarden&



Voorbeeld&goed&
Studio Opmars

Vechtclub XL

Europalaan 2

3526 KS Utrecht

KvK-nr 1234567

BTW-nr NL56 372928394

NL62 BANK 0123 4567 89

TEL 06 24202893

3.3 A DE OFFERTE

Project Bongo
T.a.v Dhr. G. Bongo
Utrecht 
Langbroekstraat 34

Datum: 06 Januari 2015
Vervaldatum: 07-11-2015

Offerte nr: 40000287

Geachte heer Bingo,

Hartelijk dank voor uw aanvraag bij Studio Opmars, wij zijn een dynamisch, en duurzaam grafisch bedrijf. Hierbij ontvangt u van ons 
een prijsopgave voor de onderstaande orders. Zoals afgesproken zullen wij het onderstaande ontwerpen en ontwikkelen. Ons uurloon is 
€60,- per uur, incl. BTW. De kosten voor meerwerk is ons standaard uurtarief. Drukwerk is exclusief inbegrepen. De opdracht bestaat uit 
het ontwikkelen van een poster en een flyer met de aankondiging van het programma van Project Bongo. Dit alles in de nieuwe huisstijl met 
bijbehorende typografie en logo’s. De poster moet ook geschikt zijn om op te hangen in reclamezuilen rond de poppodia en in de steden 
waar Project Bongo speelt. De flyer word uitgedeeld in het uitgaansleven. 

Na onze laatste meeting hebben wij een planning gemaakt met de gemaakte afspraken voor besprekingen die als volgt zijn: 12-05-2015, 
25-05-2015 en 04-06-2015. Volgende afspraken de gemaakt zijn komen na 07-06-2015 (de deadline voor de conceptfase).
Als eerst zullen wij oriënteren, schetsen en als laatste de presentatie die we bij jullie zullen geven en besluitsvorming voor de poster en de 
flyer. Daarna zullen we de uitwerking definitief maken, en zullen wij na goedkeuring de gemaakte producten presenteren en opsturen. 

De specificaties voor de poster zijn; A1 formaat, logo Project Bongo, prominente plaats in de vormgeving van de poster, beeldmateriaal 
mag zelf ontwikkeld worden, verschijnt voor elke show die op programma staat, verspreid door gehele regio en in de grote steden van 
Nederland en een oplage van 500 stuks. 

De specificaties voor de flyer zijn: A5 formaat, logo Project Bongo, beeldmateriaal mag zelf ontwikkeld worden,  verschijnt voor elke show 
die op het programma staat en een oplage van 10.000 stuks. 

Producten en diensten Uur Bedrag

Conceptfase
Opdracht oriënteren, brainstormen, ontwerpen schetsen, presenteren, besluitsvorming 15 € 900

Uitwerkingsfase
poster, flyer, presenteren, besluitsvorming 11 € 660

Opleveringsfase
Oplevering artwork, productievoorbereiding, productiebegeleiding 2 € 120

totaal
€ 1680

In de bijlage vind u de algemene voorwaarden.
Wij hopen hier u voldoende mee geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
Team Studio Opmars

plaats handtekening

STUDIO OPMARS

Leveringsvoorwaarden

Indien de overmacht(situatie) langer duurt dan dertig 
dagen na de mededeling als bedoeld in het eerste lid, 
dan kan de meest gerede partij overgaan tot ontbind-
ing van de overeenkomst.

Het Kadaster is niet aansprakelijk voor indirecte schade 
bij afnemer, zoals gevolgschade, bedrijfsschade of 
andere indirecte schade.

Betaling van producten en/of diensten vindt plaats 
overeenkomstig de door het Kadaster aangegeven 
wijze en binnen 21 dagen na factuurdatum, tenzij een 
andere betalingstermijn is overeengekomen.



Voorbeeld&fout&



Casus&offerte&
!&

De!pitch!
De&opdracht&bestaat&uit&het&ontwikkelen&van&een&poster&en&een&flyer&met&daarop&de&aankondigingen&van&het&programma&van&Project&Bongo.&Dit&alles&in&de&nieuwe&huissAjl&met&bijbehorende&
typografie&en&logo’s.&De&poster&moet&geschikt&zijn&om&op&te&hangen&in&de&reclamezuilen&rond&de&poppodia&en&in&de&steden&waar&Project&Bongo&speelt.!De&flyer&wordt&uitgedeeld&in&het&
uitgaansleven.&&
!&
Specifica(es*poster:&
Formaat:&A1&
Logo:&Logo&Project&Bongo&
Het&programma&neemt&een&prominente&plaats&in&de&vormgeving&van&de&poster&
Het&beeldmateriaal&mag&zelf&ontwikkeld&worden&
Verschijnt&voor&elke&show&die&op&het&programma&staat&
Verspreiding&in&de&gehele&regio&en&in&de&grote&steden&van&Nederland&
Oplage&500&
&&
Specifica(es*flyer:&
Formaat:&A5,&dubbelzijdig&&
Logo:&Logo&Project&Bongo&
Het&beeldmateriaal&mag&zelf&ontwikkeld&worden&
Verschijnt&voor&elke&show&op&het&programma&
Oplage&10.000&
*&
PLANNING&
Fase+1!
OpdrachtoriëntaAe,&schetsontwerpen,&presentaAe,&besluitvorming.&
DoorloopAjd&van&1&maand;&uiterlijk&voltooid&op&07M06M2014.&
Aan&te&leveren&door&de&opdrachtgever:&
OpdrachtbevesAging&z.s.m.&doch&niet&later&dan&30M05M2014.&
Akkoord&op&conceptontwerp&poster&en&flyer,&uiterlijk&14&juni.&
Deze*fase*is*inclusief*3*besprekingen*met*de*opdrachtgever&
Fase+2!
Uitwerking&definiAef&ontwerp&en&toepassing&op&de&dragers.&
DoorloopAjd&van&1&maand;&uiterlijk&voltooid&op&07M07M2014.&
Aan&te&leveren&door&de&opdrachtgever:&
Goedkeuring&op&ontwerpvoorstellen&dragers,&uiterlijk&14&juli.&
Gegevens&eventuele&prefered&suppliers.&Tekst&voor&poster&en&flyer.&
Deze*fase*is*inclusief*2*besprekingen*met*opdrachtgever*en*tevens*inclusief*2*besprekingen*met*uitvoerders.&
Fase+3!
Oplevering&artwork,&producAevoorbereiding,&producAebegeleiding.&
DoorloopAjd&van&2&maanden;&uiterlijk&voltooid&07M10M2014.&
Aan&te&leveren&door&opdrachtgever:&
Tijdige&goedkeuring&prijsopgaven&uitvoerders&
Deze*fase*is*inclusief*2*besprekingen*met*de*opdrachtgever*en*5*besprekingen*met*de*uitvoerder.&
&


