
In dit document beschrijf ik de afspraken die ik graag met je wil
vastleggen. Je kunt ze ook vinden in mijn algemene voorwaarden. Dit is
de praktische invulling van die algemene voorwaarden.

Opslag opnames en andere bestanden

De audiobestanden en visuals die ik maak en onderdeel zijn van onze
samenwerking, kun je downloaden via ons Trello-bord. 

De bestanden laat ik 2 weken (14 dagen) na publicatie van je aflevering
staan in Trello. Daarna verwijder ik ze mogelijk om ruimte te creëren in
mijn Trello-account of in ons bord.

Wil je je bestanden zelf bewaren? Download ze dan op tijd uit ons
Trello-bord. Het opslaan en bewaren van de bestanden is jouw
verantwoordelijkheid. De datum van publicatie vind je in de Trello-kaart
die ook het opgeleverde bestand bevat.

Aanleveren bestanden & doorlooptijd

Om kwaliteit te waarborgen van het bewerkte audiobestand en de
bijbehorende show notes, moet jij jouw opname 7 dagen van tevoren in
de Trello-kaart plaatsen.

Later plaatsen is niet zo’n probleem, maar dan kan ik een tijdige
publicatie niet garanderen.
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Duur van onze samenwerking & facturering

Voor mijn podcastmanagementpakketten geldt een minimale afname
van drie maanden. 

Onze samenwerking gaat in per 23 augustus 2022 en loopt in ieder
geval tot en met 22 november 2022. 

Daarna heeft het mijn voorkeur om steeds te verlengen met drie
maanden. Echter is het mogelijk om hier flexibel mee om te gaan als
dat prettiger is voor de samenwerking, past bij de planning van je
podcast of iets dergelijks.

Het maandbedrag is € 950. Je gaat met je akkoord op dit document de
verplichting aan om 3 maanden te voldoen: 3 x € 950 = € 2850
Dat is vrijgesteld van btw omdat ik nog tot eind dit jaar in de
kleineondernemersregeling zit.

Ik factureer per maand aan je en hanteer een betaaltermijn van 14
dagen. 

Ik heb de volgende adresgegevens van je doorgekregen:
<adresgegevens>
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Samenwerking

Ik neem de montage, het mixen en het beheer van je podcastkanaal
voor mijn rekening. 
In jouw pakket zit geen limiet op de lengte van de opname. 

Daarnaast houd ik je statistieken bij, en hebben we elke maand een
strategie- en optimalisatiecall.

De rest van het pakket is vrij invulbaar, dat wil zeggen, we werken aan
wat nodig is om jouw marketingdoelstellingen te bereiken. 

In ons (maandelijks) contact kiezen we welke focus we de komende
weken leggen. Afhankelijk van de lengte van je opnames en de tijd die
ik moet besteden aan montage, besteed ik mijn tijd aan het
ondersteunen van die focus en jouw doelstellingen. 

Als we in uren praten, besteed ik gemiddeld 12 tot 15 uur per maand
aan onze samenwerking. Ik werk liever op output, dan op uren, maar
het is prettig om een uitgangspunt in tijd uit te drukken mochten we
daarop terug moeten vallen.

Voelt het niet meer kloppend, is er meer of te weinig werk te doen of
zijn er zaken in de samenwerking die schuren, dan gaan we daarover
met elkaar in gesprek om bij te sturen of bijvoorbeeld een scherpere
focus of prioriteit te bepalen.
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Resultaten

Ik heb een inspanningsverplichting en stel alles in het werk om samen
met jou succes op succes te behalen, maar onze samenwerking is geen
garantie voor succes. 

Akkoord

Je akkoord op dit document kun je geven door een mail terug te sturen
met daarin je akkoord. 

Ik heb enorm veel zin om aan de slag te gaan!

IJlien


