
De monteur werkt ter plaatse aan het videoverslag. De opdrachtgever heeft 
hierdoor onmiddellijk inzage en inspraak in het eindresultaat. Na uw 
goedkeuring en finalisatie (muziek plaatsen, titels afwerken, export van de 
video…) kan het filmpje direct online geplaatst worden. Zo kunt u de beelden zo 
snel mogelijk delen met uw klanten, bezoekers of prospecten via uw website of 
social media.

Doordat filmen, monteren en afwerken elkaar opvolgen kunnen we snel, Doordat filmen, monteren en afwerken elkaar opvolgen kunnen we snel, 
en vooral onder voordelige voorwaarden werken.

Meer weten? Contacteer ons via info@janverbeke.be 
of +32 (0)51 26 25 50 of bezoek ons hoofdkantoor in Roeselare. 
Adres: Kleine Weg 239, 8800 Roeselare www.janverbeke.be

Hoe gaan we te werk? Uit een voorbereidend gesprekje met u als opdrachtgever 
toetsen we af of de opdracht voorafgaand redactiewerk vereist, of er wat 
research of locatiebezoek nodig is, of een interview voorbereid moet worden, 
welke uw verwachtingen zijn,… Vervolgens prikken we een draaidag en plannen 
we hier een ploeg (cameraman en klankman/monteur).

OpOp de draaidag komt de tweemansploeg van Jan Verbeke Producties ter plaatse 
met een uitgeruste montagewagen (Mercedes Viano). De cameraploeg werkt in 
samenspraak met u of uw verantwoordelijke aan het eindresultaat. De wagens 
zijn volledig uitgerust met de nieuwste apparatuur: HD-opnamemateriaal, 
lichtset, een mobiele montagecel, een extra laptop voor de opdrachtgever, 
internet in de wagen, toegang tot onze muziekdatabase,… 
 

Onze formule “FILM&RIDE” is een uniek aanbod in de sector van 
videoproducties. Het idee is ontstaan uit onze ervaring met nieuws- en 
actualiteitsprogramma’s op tv. Daar is elke dag opnieuw snelheid, mobiliteit en 
e ciëntie van belang om tegen de middag of de avond een mooi en 
professioneel resultaat op antenne te krijgen. De ploegen van Jan Verbeke 
Producties slagen er dagelijks in om reportages voor onder andere het VRT 
Nieuws snel en professioneel te filmen en te monteren. Bovendien leveren zij 
voortdurendvoortdurend content voor de online-redactie.

Met die ervaring op zak willen we meer doen: ook privé reportages, 
klantengetuigenissen (de ‘testimonials’) over producten of diensten, 
videoverslagen van evenementen, audiovisuele sfeerverslagen voor websites,… 
het kan met “FILM&RIDE” binnen een heel scherp tijdsbestek én budget.


