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welkom

Welkom op de infopagina’s van RiverStudio. Hier vind je 

informatie over de mogelijkheden, de wijze waarop we 

je kunnen ondersteunen en welke projecten gerealiseerd 

kunnen worden.  

Tevens vind je een opsomming van de apparatuur in de 

studio, die regelmatig wordt ge-update en tot je beschik-

king staat, onze tarieven en algemene voorwaarden.

Met vriendelijke groet,

Rein Wynja

RiverStudio
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MOGELIJKHEDEN

In de RiverStudio is het mogelijk voor elke band, elke  
muziekensemble en/of solo-artiest(e) opnamen te maken.  
Dit kan variëren van een korte demo tot een volledig  
album, dat je op CD of via andere media (bijv i-Tunes)  
kunt uitbrengen.

Of je nu een halve dag wilt komen opnemen of voor  
langere tijd aan de slag wilt, altijd maken wij van tevoren,  
in overleg een opnameplan zodat we efficient en doel-
matig kunnen werken aan het beste resultaat. Omdat er 
geen standaard voor de werkwijze in de studio bestaat,  
is het van groot belang te weten hoe we kunnen bereiken 
dat iedereen zich thuis en op z’n gemak voelt in de studio. 
Dat hoor je later altijd terug in het eindresultaat.

Vaak volgt na het opnameproces het mixing-proces,  
zodat alle opgenomen tracks  uiteindelijk in een goede 2 
sporen stereo-mix kunnen worden afgeleverd. Maar het 
kan ook voorkomen dat je thuis, live of in een oefenruimte 
al opnamen of een productie hebt gemaakt die je graag 
met behulp van onze kwaliteits-apparatuur wilt uitbreiden, 
verbeteren en/of (re-) mixen. Daar stellen wij graag onze 
faciliteiten voor ter beschikking. Ook kun je in overleg 
gebruik maken van de mogelijkheid dat zelf te doen of met 
behulp van een ervaren audio-engineer. 

De RiverStudio beschikt over een speciale inspreekruimte. 
Hier kan gesproken woord worden toegevoegd aan  
een commercial, video-clip, documentaire of ander beeld-
materiaal, waar een passsende stem bij hoort. RiverStudio 
beschikt over een uitgebreide data-base van geschikte 
stemmen in diverse talen, die inhuurbaar zijn voor een 
betaalbaar tarief. Op verzoek sturen wij graag voorbeelden 
toe.

BANDREGISTRATIE

AUDIO MIXING

VOICE-OVER
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MOGELIJKHEDEN

In de loop der jaren heeft RiverStudio veel ervaring  
opgebouwd in het volledig verzorgen van muziek, geluid 
en licht ten behoeve van theatershows en andere muzikale 
evenementen.  
 
Dit doen wij zowel in de voorbereidende fase in de  
studio als ‘live’ op locatie. Onze diensten varieren van  
het verzorgen van de soundtrack tot de volledige geluids- 
en licht regie, bij de uitvoering. RiverStudio beschikt over 
een grote hoeveelheid geluids- en lichtapparatuur die wij  
indien gewenst kunnen inzetten. 

Omdat een theatershow meestal een langere voorberei-
dingstijd vraagt, is het van belang vroegtijdig met ons 
contact op te nemen, zodat wij vrijblijvend de wensen en 
ideeën kunnen bespreken. Uiteraard behoort het alleen 
huren van apparatuur ook tot de mogelijkheden.

Met regelmaat verzorgt RiverStudio ‘workshops’ en kort 
lopende cursussen op alle terreinen van de muziek- en 
theaterwereld. De workshops variëren van ‘samenspelen 
en -werken in een band’ tot een uitgebreide opleiding op 
het terrein van ‘geluids- en opnametechniek’ en  
‘muziekproductie’. Wij doen dit sinds kort in samen- 
werking met Artiance Alkmaar (www.artiance.nl), waardoor 
we de workshops tegen een zeer aantrekkelijk tarief  
kunnen aanbieden.

Maar je hoeft geen muzikant te zijn om een workshop te 
volgen, ook bedrijven, verenigingen en particulieren komen 
met regelmaat bij ons langs om te ervaren hoe het is om 
door middel van muziek beter samen te werken of gewoon 
om ter gelegenheid van een bepaalde gebeurtenis een lied 
op te nemen.

THEATER
PRODUCTIES

WORKSHOPS

http://www.artiance.nl
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APPARATUUR

Behringer/Midas X32 Digital 2x
Mackie 32-8-2 Analoog 1x
Yamaha MG 124 cx 1x

Peluso 2247 lim edit
Neumann m147 tube 
Neumann tlm 103
Neumann KM184 2x
Shure beta 52
Shure beta 57
Shure sm 57
Shure sm 58
Akg d112
Akg c451e
Akg c414
Audix d2
Audix i5
Audix d4
Audix d6
Audix adx51
Studio projects tb1
Cascade fathead 2 sp

PSI
Yamaha
Sonab 

Apple Mac Pro 2014
Apple Mac Pro 2008
Apple Notebook Pro
X32 p16

MENGTAFEL

MICROFOONS

MONITORING

COMPUTER
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APPARATUUR

Protools (primary)
Logic pro     
Ableton live
Garageband
Cubase 

Refx nexus + hollywood 2 complete bundles  
+ dance orchestra
Kontakt 
Ivory
Solo strings 

Digidesign 192  2 x 8 ch
X32 32 16

Avalon 737 sp 
Shadowhills 2x
Triton Audio 2x
Cartec audio

TL Audio C-1
TubeTech SMC 2B
1178 Compressor
Joe Meek compressor
Bax EQ Dangerous

Ensoniq DP4
Lexicon PCM90

SOFTWARE

PLUGINS

HARDWARE

RANDAPPARATUUR
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TARIEVEN STUDIO

Wanneer je met je band of een ander ensemble wilt  
opnemen bijvoorbeeld voor een demo, is de RiverStudio 
per dagdeel of dag te boeken. De prijs per dagdeel (= 4 
werkuren) is € 150,- per dagdeel. Boek je de studio voor 
een dag dan zijn de kosten € 295,- (= 8 werkuren). Deze 
prijzen zijn inclusief de kosten voor de geluidstechnicus.

Wanneer je een EP of een volledig album wilt opnemen, 
waar vaak een langere tijd in gaat zitten, vraag dan via 
deze website of telefonisch een offerte op maat aan en 
maak gebruik van onze extra voordelige opties voor  
langere boekingen.

Het is ook mogelijk, je reeds thuis, in de oefenruimte of 
elders gemaakte opnames in de RiverStudio professioneel 
te laten editen, mixen en/ of masteren. De kosten voor 
deze activiteiten zijn € 30,- per gewerkt uur. Deze uurprijs 
is inclusief de kosten voor de geluidstechnicus.

RiverStudio beschikt over een ruim arsenaal aan goede 
betaalbare inspreekstemmen voor verschillende doelein-
den in veel verschillende talen. Het tarief voor inspreken 
bedraagt € 25,- per uur inclusief de kosten van de ge-
luidstechnicus. Op aanvraag sturen wij graag samples toe 
van stemmen die mogelijk aan je wensen voldoen. Ook 
kun je natuurlijk zelf inspreken of een in jouw ogen ge-
schikt iemand hiervoor zelf benaderen. De tarieven voor 
onze inspreekstemmen sturen wij op aanvraag toe.

Met regelmaat organiseert RiverStudio in samenwer-
king met Artiance Alkmaar workshops op het gebied van 
audio- en productietechniek voor studio, theater en/of 
andere doeleinden. Raadpleeg de website van Artiance 
Alkmaar (www.artiance.nl) voor de tarieven.

BANDREGISTRATIE

AUDIO EDITING  
& MIXING

VOICE-OVER

WORKSHOPS/
EVENEMENTEN

http://www.artiance.nl
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TARIEVEN STUDIO

Beginnende bands zijn regelmatig in de studio te vinden 
voor een studioworkshop waardoor zij ervaring kunnen 
opdoen met het opnemen in een studio. Neem contact 
met ons op voor de mogelijkheden en de kosten (afhanke-
lijk van het aantal deelnemers). Het workshop- 
programma kun je ook vinden op de websites van  
Artiance en PopupAlkmaar.

Naast het Workshopprogramma kent de RiverStudio ook 
de mogelijkheid voor een leuk en leerzaam evenement in 
de vorm van het opnemen van een lied, nummer of com-
positie voor een speciale gelegenheid (bedrijfsuitje, sport-
vereniging, bruiloft, herinnering, jubileum, verjaardag etc). 
Daar hoef je niet eens muzikant voor te zijn. Vraag hier-
voor vrijblijvend een offerte aan.

In de loop der jaren hebben wij met RiverStudio veel erva-
ring opgedaan in het volledig verzorgen van muziek, licht 
en geluid voor diverse grote en kleinere theaterproducties. 
Omdat dit vaak grote en langlopende projecten zijn,  
kun je vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij maken 
dan graag een afspraak met jou zodat je jouw ideeën,  
mogelijkheden en wensen persoonlijk met ons kunt  
doorspreken.

RiverSound is de ‘live’ tak van de RiverStudio. Met de 
verhuur van eigen live-sets op maat kunnen buiten- en 
binnen-evenementen worden uitversterkt, belicht en op 
verzoek worden opgenomen. Van kroegen met plek tot 50 
man, buitenpodia en festivaltenten tot en met 5000 bezoe-
kers. De know-how van studio en theatertechniek worden 
optimaal benut. Vraag hiervoor vrijblijvend een offerte aan.

Vervolg
WORKSHOPS/
EVENEMENTEN

THEATER- 
PRODUCTIES

VERHUUR GELUID
& LICHT SET &  
LOCATIE OPNAMEN

http://www.artiance.nl
http://www.popupalkmaar.nl
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voorwaarden

De volgende bepalingen zijn als Algemene Voorwaarden van toepassing op de uitvoering van 
onze werkzaamheden voor de Opdrachtgever. Op de werkzaamheden kunnen ook aanvullende 
voorwaarden van River Studio van toepassing zijn.

Artikel 1. Werkzaamheden 
 
1. Onder werkzaamheden wordt verstaan alle activiteiten die River Studio voor Opdrachtgever  
 verricht voor zover verband houdend met het bovenomschreven Project. Tot de werkzaamheden  
 behoren in ieder geval het ter beschikking stellen van de studioruimte en het selecteren en ter  
 beschikking stellen van geluidstechnici. 
2. Onder de Opdrachtgever wordt in deze overeenkomst mede begrepen zijn personeel,  
 hulppersonen en door hem aangewezen derden, zijn vervoerder daaronder nadrukkelijk begrepen. 
 
Artikel 2.  Afwijkende voorwaarden 
 
1. Algemene of bijzondere voorwaarden van Opdrachtgever, hoe ook genaamd, zijn niet van  
 toepassing op deze en volgende overeenkomsten tussen partijen.

Artikel 3.  Aanbiedingen 
 
1. Deze aanbieding van River Studio is vrijblijvend en vervalt indien deze niet binnen 14 dagen na  
 dagtekening schriftelijk is aanvaard. 
 
Artikel 4.  Totstandkoming van een overeenkomst 
  
1. De opdracht wordt door River Studio aanvaardt of wel door een schriftelijke bevestiging aan de  
 Opdrachtgever, dan wel door met de uitvoering van de werkzaamheden feitelijk een aanvang te  
 maken. 
2. De Opdrachtgever is door en vanaf de verstrekking van de opdracht gebonden. 
3. River Studio is door en vanaf de aanvaarding van de opdracht gebonden. 

Artikel 5.  Wijzigingen in overeenkomsten en geoffreerde prijzen, annulering opdracht 
 
1. Wijzigingen in de verstrekte opdracht zijn van kracht door en vanaf de aanvaarding ervan door 
 River Studio. 
2. Indien de Opdrachtgever zonder voorafgaand schriftelijk bericht op de overeengekomen dag niet  
 verschijnt is hij aan River Studio een vergoeding verschuldigd volgens onderstaande opgave: 
	 	 •	 50%	van	de	kosten	van	huurperiode	van	de	studioruimte	met	een	minimum	van	€					,-		 
   per besproken of gereserveerde dag; 
	 	 •	 75%	van	de	kosten	van	inlening	van	geluidstechnici	met	een	minimum	van	€				,-	per	dag;	
	 	 •	 100%	van	de	kosten	die	River	Studio	heeft	gemaakt	ten	behoeve	van	de	bedongen	 
   werkzaamheden. 
3. Partijen zullen in overleg een nieuwe datum voor uitvoering van de werkzaamheden vaststellen.

Vervolg Artikel 5 zie volgende pagina.
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voorwaarden

Vervolg Artikel 5.

4. Annulering van de opdracht kan slechts plaatsvinden in overleg met River Studio en onder  
 aanbieding van vergoeding van alle redelijkerwijze bij River Studio opkomende kosten en gederfde  
 winst. 

Artikel 6. Leveringen, risico en reclame 
1. Levering van zaken geschiedt af locatie River Studio. Het risico voor zaken gaat op Opdrachtgever  
 over op het moment van terbeschikkingstelling aan de Opdrachtgever. 
2. Een levertijd wordt slechts bij benadering opgegeven en kan nimmer als fatale termijn worden  
 beschouwd.
3. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde prompt te controleren. Reclames over de kwaliteit  
 van de werkzaamheden of de levering van zaken dienen per omgaande doch uiterlijk binnen 48   
 uur schriftelijk aan het adres van River Studio te geschieden. 
4. Reclames over facturen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd  
 te worden gemeld bij River Studio. 
5. Na verloop van voornoemde termijnen worden reclames niet meer in behandeling genomen en  
 wordt de Opdrachtgever geacht zijn rechten ter zake te hebben prijsgegeven.

Artikel 7. Prijzen, condities, betaling en betalingstermijnen 

1. Alle prijzen zijn exclusief BTW en eventuele verzend-, transport-, en portokosten, tenzij  
 uitdrukkelijk anders is vermeld. 
2.	 River	Studio	is	gerechtigd	om	50%	van	de	(te	verwachten)	factuurwaarde	vooruit	te	factureren.	
3. Het eindresultaat van een opdracht wordt eerst aan de Opdrachtgever ter beschikking gesteld na  
 betaling van het volledig factuurbedrag, tenzij partijen voorafgaand aan de uitvoering van de  
 werkzaamheden schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
4. Opdrachtgever zal facturen integraal voldoen binnen veertien dagen na factuurdatum. 
5. Indien de Opdrachtgever niet of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichting voldoet, is hij  
 zonder voorafgaande sommatie of ingebrekestelling in verzuim. 
6. Vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is, is hij de wettelijke rente verschuldigd over  
 de openstaande bedragen. Bij het in gebreke blijven zijn alle hieruit voortvloeiende (buitengerech- 
 telijke) incassokosten voor rekening van de Opdrachtgever. Deze kosten zijn gelijk aan het  
 incassotarief zoals opgesteld door de Orde van Advocaten echter met een minimum van €   ,-. 
 Indien River Studio aantoont dat zij ter inning van haar vordering hogere kosten heeft moeten  
 maken, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, dan komen ook deze kosten voor vergoeding in  
 aanmerking. Als bewijs van verschuldigdheid van deze kosten voldoet overlegging van de  
 desbetreffende facturen.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud 
 
1. Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van River Studio, totdat alle bedragen  
 die Opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren

Vervolg Artikel 8 zie volgende pagina.



RIVER STUDIO

Westerkolkstraat 8-10 | 1811 AH Alkmaar | +31 (0)72 5156 646 | +31 (0)64 8606 093 | info@riverstudio.nl

voorwaarden

Vervolg Artikel 8.

 zaken of verrichtte of te verrichten werkzaamheden betaald zijn.

Artikel 9. Intellectuele eigendom, vrijwaring door Opdrachtgever 
 
1. Alle rechten van intellectuele eigendom -waaronder begrepen auteursrechten, naburige rechten,  
 model- en merkenrechten- op de resultaten van de werkzaamheden die River Studio voor de   
 Opdrachtgever verricht komen toe aan of berusten bij River Studio, ook indien de Opdrachtgever  
 deze resultaten openbaar maakt zonder daarbij River Studio als maker te vermelden. Na volledige  
 betaling van het geleverde verkrijgt Opdrachtgever een licentie voor openbaarmaking en  
 verveelvoudiging van de voornoemde resultaten van de werkzaamheden.
2. De Opdrachtgever is niet gerechtigd tot enig verder of ander gebruik van de resultaten van de  
 werkzaamheden die River Studio voor de Opdrachtgever heeft verricht dan het van tevoren  
 uitdrukkelijk overeengekomen gebruik. Indien ter zake niets is overeengekomen, dan geldt het   
 eerste gebruik als overeengekomen. 
3. River Studio is bevoegd de resultaten van haar werkzaamheden zoals in lid 1 van dit artikel 9  
 bedoeld te gebruiken ten behoeve van haar eigen promotie en/of publiciteit. River Studio zal alleen  
 toestemming behoeven indien de Opdrachtgever nog niet tot openbaarmaking van de resultaten is  
 overgegaan. 
4. De Opdrachtgever dient zich op de hoogte te stellen van de voorwaarden gesteld door BUMA/ 
 STEMRA voor wat betreft het dupliceren van media en het aanbieden van geluidsfragmenten of  
 samples ten behoeve van de werkzaamheden van River Studio. 
5. De Opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor het verkrijgen van de benodigde toestemming voor  
 het rechtmatig gebruiken of dupliceren en zal ook overigens voldoen aan de door BUMA/STEMRA  
 gestelde voorwaarden. De Opdrachtgever vrijwaart River Studio tegen aanspraken van derden  
 wegens (vermeende) inbreuken op hun intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 10.  Aansprakelijkheid voor schade 
  
1. River Studio aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van grove nalatigheid en  
 opzet. 
2. De totale aansprakelijkheid van River Studio tot vergoeding van directe schade is beperkt tot  
 maximaal de factuurwaarde van de opdracht. River Studio zal-dit uitsluitend te harer keuze- ofwel  
 een vergoeding betalen tot het bovengenoemde maximum, of het geleverde gratis vervangen,  
 nadat het oorspronkelijk geleverde door haar is terugontvangen. River Studio is tot verder schade 
 vergoeding dan het hierboven omschrevene nimmer verplicht.
3. Aansprakelijkheid van River Studio voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,  
 gederfde winst en gemiste besparingen is uitgesloten. 
4. River Studio is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen,  
 materialen of gegevens, die haar voor, door of namens de Opdrachtgever ter beschikking zijn  
 gesteld of in haar studio staan opgeslagen. 
5. Zaken die in de studio verblijven of  worden opgeslagen bevinden zich daar op eigen risico van  
 Opdrachtgever. 

Vervolg Voorwaarden zie volgende pagina.



RIVER STUDIO

Westerkolkstraat 8-10 | 1811 AH Alkmaar | +31 (0)72 5156 646 | +31 (0)64 8606 093 | info@riverstudio.nl

voorwaarden

Vervolg Voorwaarden

Artikel 11. Opschorting, staking en ontbinding 
 
1. River Studio is gerechtigd de verdere uitvoering van een opdracht op te schorten zolang de  
 Opdrachtgever jegens haar niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Dit opschortingrecht geldt  
 tot op het moment dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen alsnog is nagekomen, tenzij River  
 Studio inmiddels gebruik heeft gemaakt van haar recht op ontbinding van de overeenkomst. 
2. De gevolgen van opschorting, staking of ontbinding op grond van lid 1 van dit artikel komen  
 volledig voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Opschorting, staking of ontbinding laten  
 betalingsverplichtingen voor de reeds verrichtte werkzaamheden onverlet. 
3. Ieder der partijen kan deze overeenkomst tussentijds en zonder gerechtelijke tussenkomst  
 ontbinden indien: 
	 	 •	 de	wederpartij	surséance	van	betaling	heeft	aangevraagd	of	dit	aan	hem	is	verleend,	
	 	 •	 in	staat	van	faillissement	is	verklaard	of	een	faillissementsaanvrage	is	ingediend.	
 
Artikel 12 Algemeen 
  
1. De rechten en plichten voortvloeiend uit deze overeenkomst zijn door Opdrachtgever niet  
 overdraagbaar.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
 
1. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten die daaruit  
 voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
2. Ieder geschil dat voortvloeit uit deze overeenkomst zal aanhangig gemaakt worden bij de 
 bevoegde rechter in het arrondissement Alkmaar. 

Aldus overeengekomen op: 
 

Datum:         Datum: 

Plaats:         Plaats: 

Naam:         Naam: 


