
TUNESIM – DÉ PODCASTSTUDIO  
Podcasts; we kennen en beluisteren er allemaal weleens een. Het is een prettige manier om veel informatie 
gestructureerd over te brengen naar de luisteraar. Die kan het namelijk waar en wanneer hij wil beluisteren; in 
de auto of op de fiets, tijdens het sporten of gewoon thuis. In tegenstelling tot andere ‘snellere’ kanalen, weet 
je zeker dat je de aandacht van je doelgroep helemaal voor jezelf hebt. Zo kun jij in alle rust jouw verhaal doen.  

OVER ONS & ONZE STUDIO  

We werken vanuit twee verschillende studio’s, die beide beschikken over een complete set aan apparatuur 
waarmee je naar hartenlust kunt opnemen. Je vindt ons in het Limburgse Grevenbicht en het Gelderse Didam, 
dus we zitten altijd in de buurt!  

Wij werken met: 
o RØDECaster Pro  
o Rode Podmic Podcast microfoons 
o Shure SM7B microfoons 
o Beyerdynamic DT 770 Pro studio hoofdtelefoons 
o Logic Pro X (DAW) voor midi en audio mix (Studio Didam)  
o ProTools (DAW) voor audio mix  

HUUR ONZE STUDIO  

Je verhaal zit misschien al woord voor woord in je hoofd, of staat zelfs al als script op papier. Je kunt niet 
wachten om jouw verhaal, kennis of ervaring over een onderwerp waar je enthousiast over bent te delen met 
het grote publiek. Alleen het opnemen... hoe pak je dat aan?  

Bij het opnemen van kwalitatieve audio is een goede studioruimte met geschikte apparatuur echt een must. En 
hoewel noodzakelijk, heeft niet iedereen zomaar een compleet uitgeruste studio op zolder of in het 
hobbyschuurtje staan. Geen zorgen, want onze ruimte is beschikbaar voor iedereen die een podcast op wil 
nemen. Zo weet je zeker dat je kwalitatief perfect geluid opneemt, maar heb je ook meteen een fijne ruimte 
om eventueel gastsprekers te ontvangen.  

Naast het verhuren van onze studio ondersteunen we, indien gewenst, ook bij het nabewerken en editen van je 
bestanden. Onbewerkte audiobestanden ontvang je dezelfde dag nog van ons. Voor bewerkte bestanden 
streven we ernaar ze binnen maximaal 48 uur op te leveren.  

TunesIM, oftewel Tunes In Motion, is van origine een platenlabel dat professionele muzikanten helpt met 
coaching en muziek opnemen. Maar naast muziek kun je dus ook je eigen podcast(s) bij ons opnemen. Door 
onze jarenlange ervaring met het opnemen van geluid op kwalitatief hoog niveau, nemen we je mee in het 
proces van A tot Z. Samen maken we jouw podcast tot een succes!  

 

 

 

 

 

 



PRIJZEN  

Onze studio’s huur je standaard voor 1,5 uur lang. In de meeste gevallen is dit ruim genoeg tijd om al je 
materiaal op te nemen. Uiteraard mag je de studio ook langer huren, hiervoor brengen we dan extra tijd in 
rekening.  

o Huur studio Grevenbicht – 1,5 uur - €100,-  
o Huur studio Didam – 1,5 uur - €150,-  
o Elk extra halfuur - €30,-  

Heb je naast de studio ook extra ondersteuning nodig, bijvoorbeeld in de vorm van content creators, 
gespreksleiders en audiotechnici? Of heb je geen idee hoe je jouw audio moet nabewerken? We kunnen je 
helpen van voorbereiding tot aan de distributie van je podcast. Met onderstaande pakketten werken we samen 
aan het complete plaatje – alles voor de prefecte podcast!  

o 1 aflevering opnemen, editen en nabewerking voor € 526,- 
o 6 afleveringen opnemen, editen en nabewerking voor € 2500,- 
o 1 aflevering opnemen zonder editing en nabewerking voor € 350,-  
o 6 afleveringen zonder editing en nabewerking voor € 1600,-  

* Alle hierboven genoemde tarieven zijn inclusief BTW  

 


