Leveringsvoorwaarden
Wat Audio Invite levert Audio Invite levert de volgende zaken:
• Opname van de stem van de door u te kiezen spreker, inclusief vocal coaching om te komen tot een optimaal
product. De stem wordt door ons opgenomen op een locatie naar uw keuze.
• De in te spreken tekst en de muziek die daarbij gebruikt wordt, kan door u gekozen worden. Uiteraard bieden
ondersteuning bij het samenstellen van de tekst. Bij de door u te kiezen muziekstijl denken we mee en we
bieden binnen uw keuze drie uitwerkingen opdat u kunt kiezen voor het beste resultaat.
• We mixen de opgenomen stemmen met de gekozen muziek tot een top audio bericht.
• We zorgen voor de verzending van de berichten.
Waar u voor moet zorgen
Om te komen tot het gewenste resultaat dient u voor de volgende zaken te zorgen:
• Een concept tekst die gebruikt kan worden om in te spreken
• Een inspreker voor de opname. Dat kan directeur of gastheer/dame zijn, of een keynote-‐speaker. U bepaalt
wie er met zijn of haar stem te horen zal zijn.
• Een locatie voor opname. Wij komen naar deze locatie met onze mobiele opname apparatuur.
Vanzelfsprekend is de locatie wel rustig zodat een goede opname mogelijk is.
• De (mobiele) telefoonnummers van alle personen die het audiobericht gaan ontvangen. Deze ontvangen wij
uiterlijk 48 uur voor verzending om alles gegarandeerd volgens schema te kunnen laten verlopen.
Werken met een stemacteur
Het is ook mogelijk om uw audiobericht in te laten spreken door een professionele stemacteur. In dat geval
doet u een eerste indicatie voor de ‘type stem’ die u geschikt acht. Audio Invite biedt u dan demo’s aan van 3
verschillende stemacteurs die hier aan voldoen. U kiest vervolgens de stemacteur van uw keuze en met deze
stemacteur zal Audio Invite werken en zorgen dragen voor een goed audio bericht. In dit geval hoeft u geen
zorgt te dragen voor een inspreker en opnamelocatie.
Werkwijze productie
Het concept audiobericht wordt na opname en eerste mix aan u aangeboden met 3 invullingen qua muziek,
gekozen op basis van uw muziekwens. Vervolgens heeft u 2 revisie rondes om aanpassingen te laten doen. Het
is hierbij niet mogelijk om niet ingesproken tekst toe te voegen zonder dat er een nieuwe opname gemaakt
wordt. Deze aanbieding gaat uit van 1 opname.
Audio Invite maakt hierbij gebruik van muziek die rechtenvrij is. Indien u wenst te werken met een bepaald
muziekstuk, waarop rechten van toepassing zijn, dan zijn er meerkosten voor het gebruiksrecht van deze
muziek.
Verzending & aflevering Audio Invite zorgt voor de verzending van de berichten. Het kan voorkomen dat
berichten niet in goede vorm of later ontvangen worden als gevolg van hick-ups bij de telecom provider of het
mobiele netwerk. Ook is de service niet optimaal voor gasten die gebruik maken van een zeer verouderd type
mobiele telefoon. Audio Invite kan helaas geen verantwoordelijkheid nemen voor onjuiste levering als gevolg
van deze factoren. We garanderen wel altijd dat de berichten verstuurd worden naar alle aangeleverde
telefoonnummers. Het is onze ervaring dat 98% van de audioberichten correct bezorgd wordt.

Privacy
Audio Invite bewaard en beheerd geen persoonlijke gegevens. Aangeleverde 06 nummers en eventuele andere
persoonlijke informatie wordt enkel gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn aangeleverd. Binnen 48 uur na
verzending worden al deze gegevens verwijderd uit onze systemen.
Audio Invite heeft geen verantwoordelijkheid in het beheer van persoonlijke gegevens van haar klanten. Audio
invite gaat er vanuit dat deze informatie voldoet aan alle wettelijk vereisten, en werkt strikt volgens de hier
geschetste werkwijze.
Betaling
Bij aanvang van de opdracht dient 25% van de opdrachtsom betaald zijn. De overige 75% verwachten we
binnen 14 dagen na de laatste verzending. Het bedrag kan overgemaakt worden ten name van:
HitsAreUs
IBAN NL85INGB0003384275
Utrecht, Nederland
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