
PRIJZEN | GRAFISCH ONTWERP

LOGO START | € 155
Vernieuwen bestaand logo of het digitaliseren van een duidelijk aangeleverde schets door de klant.

• Eenduidig voorstel waarop minieme aanpassingen mogelijk zijn
• Ontwerp en aanlevering in een volledig bestandsformatenpakket (.eps, .png, .jpg, .pdf)

LOGO OP MAAT | € 355 
Volledig op maat ontworpen logo op basis van vereisten en wensen van de klant

• presentatie van 3 à 4 voostellen
• volledige finalisatie van één keuze (ontwerp + aanlevering in een volledig bestandsformatenpakket (.eps, .png, .jpg, .pdf)
• kleurvarianten van het uitgewerkte logo
• aanvullend: beeldelementen/iconen of variaties op het logo (bijvoorbeeld voor verschillende 

afdelingen, divisies en/of onderdelen)

HUISSTIJL
Visitekaartje | € 90
Groetenkaart/klantenkaart | € 50
Geschenkbon | € 50
Briefpapier | € 40
Envelop | € 30
E-mailhandtekening | € 20
Ontwerp raam- of deursticker | € 40
Social media items (profielfoto + cover) | € 40

HUISSTIJL VOLLEDIG | € 250
LOGO START & HUISSTIJL | € 370
LOGO & VISITEKAARTJE OP MAAT | € 410
LOGO & HUISSTIJL OP MAAT | € 570

DRUKWERK
Flyer | € 110
Flyer dubbelzijdig | € 140
Folder | € 185
Brochure | € 340
Affiche | € 100
Advertentie | € 80 
Nieuwsbrief | € 80

* UURTARIEF: € 40
* De uitwerking en aanlevering gebeurt in een compleet bestandsformatenpakket

• Adobe Illustrator PMS kleuren en CMYK (voor huisstijl toepassingen)
• JPG in RGB (voor e-mail en website toepassingen)

* Prijzen zijn exclusief BTW en exclusief drukwerk. Voor prijzen inclusief drukwerk maken we graag een offerte op maat.
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PRIJZEN | GRAFISCH ONTWERP

PROMOTIEMATERIAAL
V-bord | € 100
Vlag | € 80
Spandoek | € 90
Stickers | € 40
Roll-up | € 140

Geboortekaartje | € 120
Ontwerp op maat op basis van de wensen van de klant en een vooropgesteld moodboard

Save the date | € 120 
Ontwerp op maat op basis van de wensen van de klant en een vooropgesteld moodboard

Uitnodiging | € 120 
Ontwerp op maat op basis van de wensen van de klant en een vooropgesteld moodboard

TROUWPAKKET | € 250 (save the date / uitnodiging / menu / bedanking / tafelkaartjes...)
GEBOORTEPAKKET | € 210 (babyshower kaartje, geboortekaartje, extra kaartje babyborrel, naamkaartjes, stickers voor doop-
suiker...)

PRIJZEN | WEBDESIGN

Concept- en structuurontwikkeling | uurtarief
Interface design - Visueel ontwerp op maat | uurtarief
(ontwerp op maat op basis van de wensen van de klant (XD of Photoshop)

PRIJZEN | SOCIALE MEDIA
Contentplan & kalender sociale media op maat | uurtarief
Ontwerpen sociale media posts | uurtarief
Sociale media campagnes uitwerken | uurtarief

PRIJZEN | TEKST & COPYWRITING

Tekstcorrecties | uurtarief
Copywriting korte teksten | uurtarief
Copywriting gespecialiseerde - technische teksten | uurtarief
Gepersonaliseerde tekst | uurtarief (condolaties, rouwtekst, verjaardagsspeech...)
Poëzie Engelstalig/Nederlandstalig | uurtarief
Vertalingen | op aanvraag
Fotografie | op aanvraag
Stock images | vanaf € 10

* UURTARIEF: € 40
* De uitwerking en aanlevering gebeurt in een compleet bestandsformatenpakket

• Adobe Illustrator PMS kleuren en CMYK (voor huisstijl toepassingen)
• JPG in RGB (voor e-mail en website toepassingen)

* Prijzen zijn exclusief BTW en exclusief drukwerk. Voor prijzen inclusief drukwerk maken we graag een offerte op maat.
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PRIJZEN | ADMINISTRATIE - ORGANISATIE

Ik sta jou als ondernemer bij in jouw business. Heb je maar enkele uren administratief werk per maand? Dit kan perfect dankzij 
flexibele oplossingen. Je krijgt meer dan puur administratieve ondersteuning. Samen zorgen we voor meer business en groei.
| uurtarief

* UURTARIEF: € 40
* Prijzen zijn exclusief BTW en exclusief drukwerk. Voor prijzen inclusief drukwerk maken we graag een offerte op maat.

OFFICE MANAGEMENT COMMUNICATIE &  
SOCIALE MEDIA

FINANCIËLE 
ADMINISTRATIE

Agendabeheer Opzetten van Social Media kanalen Opmaken en opvolgen 
van offertes

Beheer en behandelen  
van emails Beheren van je Social Media content Uitvoeren van betalingen

Organiseren van vergaderingen, semina-
ries, webinars,… Versturen van e-mailmarketing Klasseren van facturatie 

en administratie

Organiseren van zakenreizen Bijhouden van je klantenlijsten Opmaken van onkostennota’s

Beheer en organisatie van je 
online archief Versturen van nieuwsbrieven, blogs,… Opmaken van financiële overzichten

Opvolgen en plaatsen van 
bestellingen (kantoormateriaal, 

visitekaartjes, marketing- 
materiaal, relatiegeschenken,…)

Updaten van website Voorbereiden van 
kwartaalaangiftes

Opmaken van templates 
en documenten

Bijhouden van verzekeringen & 
leasingscontracten,…

Opmaken van presentaties, pins,… Opzetten van online 
boekhouding

Inplannen van afspraken met
klanten, leveranciers,..
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