
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

KOKO
T.a.v. dhr. Fontijn

Offerte
Offertenummer Offertedatum Onderwerp
1280 24 januari 2020 KOKO Identiteit & Ruimtelijk ontwerp

Met veel genoegen delen we hierbij de eerste grove inschatting voor creatieve, ontwerp ondersteuning bij de
ontwikkeling van KOKO.
Wij hebben het plan van aanpak opgedeeld in een aantal chronologische fases en de te nemen stappen binnen
deze fases beschreven en begroot. Omdat er geen budget of gekaderde briefing (anders dan A-Z ondersteuning)
is afgegeven hebben wij getracht om zo volledig mogelijk te zijn. Uiteraard is er in overleg een andere werkwijze of
aanpassingen in deze opzet mogelijk.

Betalingsvoorwaarden: Facturatie volgt na oplevering van iedere fase.
Alvast dank voor het gestelde vertrouwen en wij kijken erg uit naar een vervolggesprek. Het idee heeft de
hersenen en het enthousiasme flink geactiveerd.

Met vriendelijke groeten,
Jerome Severin

Omschrijving Aantal Prijs Subtotaal Totaal

Fase 3 Identiteit & Branding
In deze fase wordt de identity ontwikkelt die de basis vormt voor
kleurgebruik, ruimtelijk ontwerp van KOKO, de branding en
communicatie. Het conceptuele uitgangspunt van de identity zal met
alle bovenstaande zaken rekening houden. Deliverables in deze fase
zijn een complete identiteit met logo lock-ups, stationery, kleuren
schema’s, branded items en communicatiemiddelen die laten zien dat
de identiteit in de praktijk werkt.

€ 14.930,00

Design Logo, Beeldmerk, Kleurenstudie 32 uur € 90,00 € 2.880,00

Design Branding
adhv een samengesteld deliverablelijst in overleg met de
opdrachtgever. Nu uitgaande van 10 deliverables.

40 uur € 90,00 € 3.600,00

Design Communicatiemiddelen
adv een samengesteld deliverablelijst in overleg met de
opdrachtgever. Nu uitgaande van 10 deliverables.

40 uur € 90,00 € 3.600,00

DTP 16 uur € 80,00 € 1.280,00



 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

Copy 16 uur € 95,00 € 1.520,00

Art Directie 8 uur € 105,00 € 840,00

Project Management 12 uur € 85,00 € 1.020,00

Account Management 2 uur € 95,00 € 190,00

Fase 4 Ruimtelijk Ontwerp
In deze fase zullen wij het ruimtelijke ontwerp maken. Contaínr Affaìrs
werkt dit uit in Schetsontwerp en Voorlopig Ontwerp. Voor het
definitieve ontwerp, de technische tekeningen en de bouwbegeleiding
werken wij samen met een ondersteunend architect. Verder stellen wij
voor om een AV specialist, lichttechnicus en hospitality professional te
betrekken. Tijdens het DO en de bouwfase zal Contaínr Affaìrs wel
creatieve directie blijven voeren op het proces en dus intensief met de
technisch architect samenwerken. Ons idee is nu uit gaan van een box
in box principe waarin we vrij snel naar een schaalbaar kunnen. Het
zou een idee kunnen zijn om één box klaar te maken als
showroommodel waar we kunnen testen en tweaken (op externe
locatie).

€ 28.390,00

Analyse & Research  & Co-creatie met team 36 uur € 90,00 € 3.240,00

Programma van eisen, decor 36 uur € 90,00 € 3.240,00

Schetsontwerp 40 uur € 90,00 € 3.600,00

Voorlopig ontwerp 40 uur € 90,00 € 3.600,00

Definitief ontwerp Briefing
aan Architect, AV, licht en hospitality

40 uur € 90,00 € 3.600,00

Interieur & Sourching non-maatwerk 40 uur € 90,00 € 3.600,00

Creative Direction 40 uur € 115,00 € 4.600,00

Project Management 32 uur € 85,00 € 2.720,00

Account Management 2 uur € 95,00 € 190,00

Bouw € p.m.

Productie Nader te bepalen
- stelpost architect
- stelpost verbouwing bedrag/m2
- stelpost apparatuur en techniek
- stelpost inrichting

... prijs € 0,00 € p.m.



 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

3% Onkosten
Vast percentage reis-, transport- en administratiekosten

€ 1.299,60

Totaal excl. BTW € 44.619,60

De geldigheidsduur van deze offerte bedraagt 30 dagen.
Ondergetekende heeft de Algemene Voorwaarden gelezen en begrepen, en gaat akkoord met deze voorwaarden.

Wij vertrouwen erop u hiermee een passende offerte te hebben gedaan en zien uw reactie graag tegemoet.

Datum: Voor akkoord:

KOKO
Ken Fontijn

https://containraffairs.com/CA-Algemene-Voorwaarden.pdf

