
FAQ 
- Wat is Beeldpunt? 

Beeldpunt is een mediabedrijf bestaande uit een team van gedreven 
videomakers, fotograven en marketeers. Wij leggen ons toe op de video- en foto 
productie voor bedrijven en particulieren. Daarnaast vormen wij graag de 
betrouwbare mediapartner van ondernemingen, waarbij we op recurrerende basis 
content creëren en hun sociale media optimaliseren. 
 

- Waarin zijn jullie gespecialiseerd? 
    Videoproductie: bedrijfsvideo, promotiefilm, trouwfilm, aftermovie, testimonials 
    Fotoproductie: corporate, event, wedding 
    Marketing: social media onderhoud 
Heeft u een project in gedachten dat niet in één van bovenstaande categorieën 
valt? Wij staan graag open voor een uitdaging en bekijken alsnog wat we voor u 
kunnen betekenen. 
 

- Wat zijn de kosten van een video of fotoreeks? 
Elk project is anders en vereist een unieke aanpak. Het is dus vanzelfsprekend dat 
de kosten heel uiteenlopend kunnen zijn. Belangrijke factoren zijn: aantal opname 
momenten, de boodschap, montage stijl.. 
Vertel ons over uw project en we bezorgen u een vrijblijvende offerte. 
 
In geval van trouwvideo of -foto bieden wij wel vaste prijspakketten aan. Als deze 
niet samenvallen met uw wensen kunnen wij ook perfect op maat werken. 
 

- Hoe verloopt een samenwerking? 
Bijna elke samenwerking begint met een vrijblijvend intake gesprek waarbij we 
naar uw wensen en ideeën luisteren. U bent hiervoor bij ons welkom. Indien 
omstandigheden dit niet toelaten, kunnen we eventueel bij u langskomen of een 
videochat organiseren. 
De samenwerking wordt officieel gestart bij de betaling van het voorschot. Het 
voorschot kan variëren van 10-30%, afhankelijk van het type project. Tijdens de 
samenwerking hechten we veel belang aan uw mening en inbreng. Wij zijn pas 
tevreden met het resultaat wanneer u dat bent. 
 

- Is een combinatie van video- en fotograaf ook mogelijk? 
Jazeker, graag zelfs. Een combinatie van video en foto is perfect mogelijk. 
Afhankelijk van het type project kan één persoon dit op zijn rekening nemen. Maar 
vaak zijn we genoodzaakt om een tweede persoon in te schakelen om de video-
/fotoproductie op zich te nemen zodat we maximale kwaliteit kunnen garanderen. 
 
 
 



- Werken jullie ook in het buitenland? 
Tot op heden zijn wij vooral actief in België en Nederland. Maar wij verleggen 
graag onze grenzen en staan open voor eender welk project in het buitenland. 
 
 

- Hoeveel aanpassingen zijn er mogelijk? 
In de afgesproken prijs wordt telkens rekening gehouden met een feedbackronde. 
Dit houdt in dat u eenmaal de gewenste aanpassingen kan oplijsten, zonder 
hiervoor bij te betalen. Bij een tweede feedbackronde wordt een kleine 
meerwaarde aangerekend. 
 
Heeft u nog geen antwoord op uw vraag? 
Mails ons gerust: info@beeldpunt.net 
 

 

 

 

 

 

 

 

  


