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I n t r o d u c t i e

Waarom 
Animatie?
FRINCE is een multidisciplinair collectief 
dat buiten de gebaande paadjes wil 
denken. Door onze ervaring met 
verschillende animatiestijlen en andere 
mediadisciplines kunnen we voor het hele 
plaatje zorgen.

Je wil iets uitleggen, iets 

overbrengen, maar je kan er de 

woorden niet precies voor 

vinden. Of je weet wel hoe, maar 

het wordt een beetje een droge 

bedoeling die niemand echt voor 

zijn plezier gaat lezen. Soms is 

het makkelijker om gewoon iets 

te laten zien, dan snapt iedereen 

meteen wat je bedoelt.  

Animatie is het perfecte 

medium om hiervoor te 

gebruiken! We zijn steeds 

visueler ingesteld, dus een 

korte video trekt meteen de 

aandacht. En wanneer je die 

aandacht dan hebt, kan je 

overtuigend en to the point 

laten zien wat mensen van jou 

moeten weten. 

Voor videoanimatie heb je 

geen acteurs, geen set of 

andere ingewikkelde zaken 

nodig, het kan gemaakt 

worden in een stijl die bij jou 

en je bedrijf past en de meest 

fantastische ideeën kunnen 

tot leven komen.  

Dus, worstel je ook met een 

complex onderwerp, de vraag 

hoe je je doelgroep het beste 

kan bereiken, of een heel 

nieuw concept over kan 

brengen? Of wil je de identiteit 

van jouw bedrijf omzetten in 

beeld en geluid, met een 

animatie voor een logo of 

video-intro? Wij helpen je 

graag met het maken en het 

vertellen van jouw verhaal. 

“Animation can 
explain whatever 
the mind of man 

can conceive. This 
facility makes it 

the most versatile 
and explicit means 
of communication 

yet devised for 
quick mass 

appreciation.” 
- Walt Disney 

Kracht van animatie



 

Intake & Briefing 
Samen met jou werken we uit wat de doelgroep 
en de boodschap van je animatie zijn. 
Dit is tevens een goed moment om elkaar te leren 
kennen. 

Conceptvoorstel 
Op basis van het intakegesprek presenteren wij onze ideeën. Denk hierbij 
aan visuele moodboards, kleurenpalet, verhaal en toon. Een offerte kan 
worden opgemaakt. 

Stijl & Illustratie 
We ontwikkelen een visuele stijl aan de door ons samen gekozen richting 
na het conceptvoorstel. Hier maken we de definitieve keuze voor kleuren, 
vormen en uitstraling. Hieruit ontstaat een “Styleframe” Dit is een 
handgemaakte visuele referentie van waaruit we verder kunnen werken. 

Storyboard & Voice Over 
We schrijven de tekst voor de eventuele voice-over en ontwikkelen een 
storyboard. Dit wordt de leidraad voor de animatie. 

Modellen/Texturen/Lighting/ Animeren 
Nu het fundament is gebouwd, kunnen we aan de slag met de uitvoering. 
Hier tekenen we alle verschillende elementen, voegen we bewegingen toe, 
belichting,  

Sound & Effect design 
De muziek, voice-over en overige geluidseffecten worden toegevoegd aan 
de animatiefilm. De film komt nu echt tot leven. 

Feedback/Correctieronde 
Als de animatie is afgerond is er nog ruimte voor aanpassingen en 
correcties. Dit is het moment om deze door te geven. 
Opleveren in gewenste formaat 
De animatie wordt opgeleverd. In het juiste formaat en volgens alle wensen 
en eisen. 

Resultaat 
De uiteindelijke animatie wordt opgeleverd in het afgesproken formaat 
volgens alle wensen en eisen. 

W e r k w i j z e

Hoe pakken 
we het aan?



3D Animatie | Medische Explainer 3D Animatie | Product Visualization

2D Animatie | Business Explainer

€  7.500,-   ( 1  minuut) €  6 .500,-   ( 1  minuut)

€  3 .500,-   ( 1  minuut)

Omdat er binnen animatie zoveel variabelen zijn. Stijl, Lengte, 2d, 3d, Karakters, Technisch, 
Fotorealistisch, abstract, etc. Is het moeilijk een algemene prijsindicatie te geven. De hieronder 
genoemde prijzen dienen enkel om een idee te krijgen van de mogelijke kosten voor uw volgende 
animatie. Voor een gespecificeerde prijsindicatie van uw project, spreken we graag eens af.

P r i j z e n

Wat gaat het 
kosten?

2D Animatie | Logo identity

€  1 .500,-   (20 seconden)

- Deze prijzen dienen als grove indicatie en niet als definitieve prijs. 

- Muziek, Geluidseffecten en voice-overs kunnen een grote impact hebben op de prijzen. 

- Kosten zijn sterk afhankelijk van de complexiteit, aantal karakters/elementen en scenes.
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