De details van het
oink oink-membership
Wat is het oink oink-membership?
Het oink oink membership is een exclusief membership van zes maanden waarmee je jouw eigen
inhouse vormgever hebt. Voor een vast bedrag van €200 gedurende een vaste looptijd van zes maanden.
Daarmee betaal je gespreid €1.200 i.p.v. in één keer een groot bedrag. En...dat scheelt je ook nog eens
€500 want je krijgt bij het membership een lager uurtarief. Dus je krijgt lage vaste bedragen qua betaling
én korting. Voor dit bedrag krijg je 20 uur oink oink producties die in je deze zes maanden kunt inzetten.
Wat kan ik voor jou doen met dit membership? Een heleboel waaronder, branding, advies, vormgeving, unicorn
peptalks, enthousiaste inspiratie.
Fair warning: het oink oink membership kan veel enthousiasme, non-stop inspiratie, blije klanten en nog leuker
ondernemerschap als gevolg hebben!
Wat is de looptijd van het membership?
Jouw membership heeft een vaste looptijd van zes maanden. Deze gaan in op het moment dat de eerste betaling
voldaan is en loopt zes maanden vanaf die datum. In die periode kan je via mail een opdracht plaatsen voor een
ontwerp of een afspraak.
Hoe zorg je er voor dat ik aan de slag ga als je member bent?
Stuur mij een (enthousiaste) mail met dat je een afspraak wilt, of een vraag voor een ontwerp. Al dan niet bellen we
dan voorafgaand aan de opdracht en geef ik aan hoeveel uren jouw opdracht ca in beslag neemt. Als de uren op
zijn kan je tegen een aangepast tarief jouw ontwerp laten maken. Openstaande uren aan het einde van het abonnement kunnen niet meegenomen worden en vervallen.
Hou rekening met een doorlooptijd van minimaal 7 werkdagen voor jouw aanvraag. Bij binnenkomst van
de aanvraag laat ik je weten wanneer ik er aan kan beginnen en afhankelijk van hoe snel we werken en
de opdracht voortgang heeft kan ik een geschatte deadline geven. Heb je iets wat spoed heeft? Geef dat
vooral aan, er is altijd wel iets mogelijk. Maar dat hangt ook af van andere aanvragen die ik heb lopen.
Bij opdrachten die groter zijn kan het zijn dat de doorlooptijd langer is. Daarover maken we samen altijd vooraf
afspraken. Mocht de looptijd langer zijn dan de looptijd van jouw membership dan doen we dat in gezamenlijk
overleg.
Waar kan ik deze uren voor gebruiken bij oink oink producties?
Je kan beter vragen wat kan je er niet mee doen! Je kan ze inzetten voor waar jij hulp bij nodig hebt en jij mij jou wilt
laten helpen. Dat kan zijn dat ik je branding een update geef, dat ik templates voor je socials maak, dat ik met jou
via zoom/telefonisch of wandelend met goede koffie spar over jouw branding en waar je aan moet denken.
Maar ook vormgeving van jouw uitingen, of dat nu een flyer, logo of billboard is. Daag jezelf uit, daag mij uit. En zet
jou zelf en je bedrijfnog beter neer met branding die bij jou past. Maar ook gewoon sparren over jouw klanten, jouw
doelgroep, de mogelijkheden. Of als je een e-book wilt laten ontwerpen, of...of... kom met leuke ideeën, want daar
heb je juist jouw eigen inhouse vormgever voor!
Uitzondering inzetbaarheid membership
Bijna alles kan met mij als jouw eigen in house vormgever. Maar er zijn een paar kleine uitzonderingen. Heb je al een
opdracht lopen bij oink oink producties, of heb ik een goedkeuring op een offerte van jou dan kan het abonnement
daar niet voor gebruikt worden. Voor nieuwe opdrachten natuurlijk wel.

De uren zijn niet inzetbaar voor kosten van drukwerk. Als jij jouw ontwerp wat ik heb gemaakt
wil laten drukken dan kan dat via een offerte. Je ontvangt van mij dan een factuur voor we
gaan laten drukken.
De uren die bij het membership horen zijn speciaal voor jou en alleen door en voor jouw
bedrijf in te zetten. Weet jij iemand die echt aan de slag zou moeten met oink oink producties, vertel het me en dan zorg ik voor een mooie aanbieding.
Op alle diensten die geleverd worden binnen het membership zijn de algemene voorwaarden van oink oink producties van toepassing. Deze stuur ik je toe als je via e-mail (of telefonisch) aangeeft dat je graag gebruik wilt maken van het oink oink-membership.
Als je aan het einde van de looptijd nog niet al je uren gebruikt dan vervallen deze. Zonde natuurlijk. Bij aanvang van
de laatste maand van het membership ontvang je vanmij een seintje als er nog uren openstaan.
Betaling van het membership vind plaats via een factuur welke je telkens twee weken voor het verstrijken van de
maandelijkse looptijd ontvangt. Deze dient binnen 14 dagen (dus aanvang van nieuwe maand) betaald te worden.
Bij te laat betalen stopt de dienstverlening en vangt deze weer aan als de factuur betaald wordt. Het niet betalen
van een factuur ontslaat je niet van de membership-verplichting van 6 maanden looptijd.
Het moment dat je de eerste factuur betaald gaat het membership lopen, vanaf dat moment ben jij member en
heb je eigen inhouse vormgever die voor jou klaar staat. .
Na 6 maanden loopt het membership automatisch. In de vijfde maand kijken we samen naar hoe jij het als member
gevonden hebt en of je behoefte hebt aan nog langer jouw inhouse vormgever.
Hoeveel uur kosten opdrachten?
Dat is afhankelijk van de opdracht zelf. Het ontwerp van een logo kost bijv. ca. 10 uur. Dat is dus het halve aantal
inzetbare uren binnen het membership. Heb je al een logo en wil je bijvoorbeeld een instagram template laten
ontwikkelen dan is dat ca. één uur werk. Vooraf aan iedere opdracht geef ik een inschatting van hoeveel tijd de
opdracht kost. Aan het einde laat ik je weten hoeveel uur je nog open hebt staan.
Leuke extra’s bij het membership
Bij het membership hoort een exclusieve besloten online facebookgroep waar, als er meer members
zijn, je in contact kunt komen met mede members. Maar waar ik ook masterclasses zal gaan geven, of
door experts uit mijn netwerk. Dit gaat in als genoeg members zijn die hier gebruik van willen maken.
Mocht dat gaan lopen na de startdatum van jouw membership dan krijg jij sowieso zes maanden toegang.
Daarnaast kan je ook zelf suggesties aandragen voor bijv stories of topics binnen de facebookgroep.
Ben jij klaar voor jouw dosis branding en unicorns? Ik ben in ieder geval enthousiast
Want zelfs ik zou enthousiast worden van mijn eigen ‘inhouse’ vormgever. Want dan hou ik ook meer tijd over voor
jou als mijn klant. Hoe meld je je aan voor dit exclusieve membership? Nou heel simpel, je belt me op 06-19 49 25 98
of je stuurt een mailtje naar sabine@oinkoinkproducties.nl en dan gaan we aan de slag. Meer niet.
Zo simpel is het oink oink-membership.
Let’s go and create great things together.

©2021 wijzigingen en onjuistheden voorbehouden, op alle diensten van oink oink producties zijn de algemene voorwaarden van toepassing.
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