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VAN INTERVIEW TOT ONDERNEMERSVERHAAL
Elk verhaal is uniek, ook dat van jou, net zoals elke mens dat eveneens is. Die twee bijzondere
elementen brengt Overondernemers.be samen in een authentiek, persoonlijk ondernemersverhaal
waarin jij jezelf als ondernemer in de kijker kunt zetten. We hebben het vooral over wat het
ondernemerschap jou tot nog toe al heeft geleerd, hoe jij in het leven staat en wat je persoonlijke en
zakelijke ambities zijn. Je kan desgewenst ook een giveaway, e-book of een actie aan het verhaal
koppelen.
Geen stoefverhaal, maar een groeiverhaal
Deel met potentiële klanten en werknemers jouw kijk op je bedrijf, het ondernemerschap en het leven
in het algemeen. Zo versterk je je personal brand en zullen lezers sneller de befaamde ‘klik’ met jou
voelen. Op termijn loont deze aanpak gegarandeerd voor je marketing en je sales.
Het interview
Je verhaal laten schrijven door mij betekent ook een diepgaand interview waarbij de juiste vragen op
het juiste moment worden gesteld, of ook wel: ik luister en zwijg zoveel mogelijk, en stel bijkomende
vragen waar het nodig is. Ik bezorg je enkele vragen op voorhand, zodat je die kunt laten bezinken.
Zomaar even snel zeggen waar je het meest trots op bent of wat jouw levensmotto is, is immers niet zo
eenvoudig.
Het interview wordt opgenomen, maar die geluidsopname wordt nergens gepubliceerd en wordt nadien
definitief gewist. Na het interview wordt er een foto genomen die bij het artikel wordt gepubliceerd.
Interesse? Lees snel verder om de mogelijkheden te ontdekken en bezorg me de bestelbon
ondertekend terug, indien je ook zo hard gelooft in personal branding als ik.

Phebe D’hondt
storyteller en founder van Overondernemers.be
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JOUW INVESTERING
Jouw verhaal op Overondernemers.be is tijdloos, uitgebreid en rechtenvrij. En dat voor € 399, met
inbegrip van een budget van *€ 75 voor een Facebookadvertentie.

*het Facebookbudget kan naar wens worden verhoogd.
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HAAL HET BESTE UIT JOUW ONDERNEMERSVERHAAL
Wat doet Overondernemers.be met jouw ondernemersverhaal?
1. In de afgesproken week kondig ik jou als ondernemer aan op mijn sociale kanalen (Facebook en
LinkedIn) op maandag.
2. In de afgesproken week publiceer ik jouw verhaal op mijn website op donderdag en wordt dit
verspreid via mijn sociale kanalen (Facebook, LinkedIn en Instagram). Jouw verhaal blijft een
maand lang in de slider bovenaan de homepage staan.
3. Ongeveer twee maanden na publicatie wordt jouw verhaal opnieuw verspreid via dezelfde sociale
kanalen (Facebook, LinkedIn en Instagram) op zaterdag, met daarbij een quote uit het interview
of artikel.
4. Op het einde van de maand waarin jouw artikel is verschenen, wordt er een nieuwsbrief verstuurd
naar een mailinglijst van momenteel ongeveer 250 subscribers waarin een overzicht van alle
gepubliceerde verhalen en blogs wordt gegeven.
5. Overondernemers.be lanceert een Facebookadvertentie met het vooraf bepaalde budget
(standaard € 75, een hoger budget is mogelijk). Het doelpubliek van de advertentie bepalen we
samen. We linken of wel naar het artikel, ofwel naar een door jou gecreëerde landingspagina waar
ook wordt doorgelinkt naar het verhaal op www.overondernemers.be.
Dit is wat jij allemaal zelf kunt doen met jouw ondernemersverhaal:
1. Deel met je persoonlijke profiel of je bedrijfsprofiel de berichten op sociale media van
Overondernemers.be waarin je getagd bent. Zo optimaliseren we samen het bereik voor jouw
verhaal.
2. Het verhaal en de foto zijn helemaal rechtenvrij. Dat betekent dat je niet hoeft te betalen om het
ook ergens anders te publiceren. Enige voorwaarde is dat je mijn website als bron erbij plaatst. Zo
kan je bijvoorbeeld het volledige verhaal als een blog op je website of als een artikel op je LinkedInprofiel plaatsen.

3. Wil je je artikel gebruiken voor een offline magazine of nieuwsbrief? Dat kan! Moet het verhaal
hierdoor korter? Of wil je graag hetzelfde artikel in interviewstijl? Vraag het mij. Ik kan het stuk
voor jou herschrijven in regie.
4. Plaats een link naar jouw verhaal in je e-mailhandtekening, je LinkedIn-biografie of de inforubriek
op je andere profielen op sociale media.
5. Een belangrijke dag voor je bedrijf? Jouw verhaal is tijdloze content! Je kan het altijd op een later
tijdstip opnieuw delen met klanten en werknemers. Denk aan een verjaardag of belangrijke mijlpaal
binnen je bedrijf.
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BESTELBON
Naam:

_______________________________________________________________

Bedrijfsnaam:

_______________________________________________________________

Adres:

_______________________________________________________________

Btw-nummer:

_______________________________________________________________

Ondernemersverhaal
Gewenste publicatiedatum: __________________________________________________
Op basis van een interview van ongeveer 1 uur schrijf ik jouw persoonlijke ondernemersverhaal en publiceer ik het
samen met een foto of enkele foto’s op de website en sociale media van Overondernemers.be.
In de overeengekomen week word jij als ondernemer aangekondigd op mijn sociale media op maandag. Het artikel
wordt gepubliceerd op donderdag in dezelfde week op de website (waar het een maand in de slider op de
homepage blijft staan) en verspreid via mijn sociale kanalen. Jij kan die post op dat moment delen op je eigen
kanalen. Op het einde van de maand wordt jouw artikel in de mailing opgenomen. Ongeveer twee maanden later
wordt het artikel nog eens gedeeld op mijn sociale media door middel van een citaat van jou uit je artikel. In de prijs
zit een advertentiebudget voor Facebook van € 75 inbegrepen. Eventuele kilometervergoeding vanaf 20 km is niet
meegerekend.

Onderwerp van deze bestelbon: Ondernemersverhaal t.w.v. € 399

Bij ondertekening verklaren beide partijen akkoord met bovenstaande bestelling en onderstaande
algemene voorwaarden. Beide partijen hebben elk een exemplaar van deze bestelbon en de algemene
voorwaarden ontvangen.
Opgemaakt op ____/____/____ te ________________________,
De Auteur,
Phebe D’hondt van Overondernemers.be

De Ondernemer,
_________________________________

Alle prijzen zijn exclusief btw (mijn onderneming is op dit moment vrijgesteld van btw).
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ALGEMENE VOORWAARDEN
ONDERNEMERSVERHAAL
1.

Deze overeenkomst betreft een ondernemersverhaal type basisformule (artikel + foto) t.w.v. € 399 excl. btw, waarvoor
een standaardbedrag van € 399 excl. btw zal worden gefactureerd, met mogelijke uitbreidingen van deze formule tegen
betaling per item of in regie.
2. De Auteur verbindt zich ertoe een interview te houden van max. 1 uur.
3. De Auteur verbindt zich ertoe een foto te nemen van de Ondernemer die bij het artikel en op sociale media zal worden
geplaatst. Deze foto is niet auteursrechtelijk beschermd en mag vrij worden hergebruikt door beide partijen. De
Ondernemer verleent hierbij zijn/haar uitdrukkelijke toestemming voor het nemen en gebruiken van een foto.
4. De Auteur verbindt zich ertoe een artikel van 900 tot 1200 woorden te schrijven over de Ondernemer en de Ondernemer
de kans te geven het artikel vóór publicatie te lezen en te laten aanpassen. Het artikel mag niet worden gepubliceerd
tot beide partijen akkoord gaan met de finale versie. De tussentijdse en finale versies van het artikel blijven eigendom
van www.overondernemers.be totdat het volledige factuurbedrag is overgemaakt. Daarna is het artikel eigendom van de
Ondernemer, maar er rusten auteursrechten op. Dat betekent dat het wel vrij gebruikt mag worden (zie ook punt 8).
5. De Ondernemer verbindt zich ertoe telkens binnen de 5 werkdagen na ontvangst van een eerste of aangepaste versie
van het artikel zijn feedback aan de Auteur te bezorgen. Bij gebrek aan een reactie blijft de publicatie van het artikel uit,
maar is de Ondernemer het factuurbedrag in zijn totaliteit wel verschuldigd.
6. De Auteur verbindt zich ertoe, indien nodig, één revisieronde uit te voeren die is inbegrepen in de basisformule t.w.v.
€ 399 (excl. btw). Indien de Ondernemer om (een) extra revisieronde(s) vraagt, verbindt de Ondernemer zich ertoe
deze prestatie in regie te vergoeden voor € 45 excl. btw per uur, met een minimumfactuurbedrag van € 30 excl. btw.
7. De Ondernemer verbindt er zich toe nooit eenzijdig wijzigingen aan het artikel aan te brengen.
8. De Auteur erkent dat het artikel vrij gebruikt mag worden, zowel online als offline, mits verplichte bronvermelding ‘Bron:
www.overondernemers.be’.
9. Wanneer het artikel moet worden aangepast voor een online of offline kanaal (bijv. lengte, schrijfstijl, woordkeuze…),
verbindt de Ondernemer zich ertoe deze aanpassingen steeds door de Auteur te laten uitvoeren in regie, aan een uurtarief
van € 45 excl. btw, met een minimumfactuurbedrag van € 30 excl. btw.
10. De Auteur verbindt zich ertoe de website(s) van de bedrijven waarover de Ondernemer spreekt in het artikel te vermelden
en ernaar te linken.
11. Het ondernemersverhaal wordt gepubliceerd op www.overondernemers.be en gedeeld op alle sociale media van
Overondernemers.be (Facebook, LinkedIn en Instagram).
FACTUURVOORWAARDEN
12. Deze dienstverlening wordt gefactureerd uit naam van Phebe D’hondt, Waterstraat 55, 8710 Wielsbeke,
BE0715.545.541.
13. De Ondernemer verbindt zich ertoe het verschuldigde factuurbedrag binnen de 14 dagen na ontvangst van de factuur
over te maken aan de Auteur.
14. Artikels, blogs, posts voor sociale media, advertenties en alle andere mogelijke teksten geschreven door
Overondernemers.be worden pas gepubliceerd zodra het volledige factuurbedrag is overgemaakt (tenzij anders overeen
gekomen) en blijven eigendom van Overondernemers.be totdat het volledige factuurbedrag is overgemaakt.
15. Bij elke laattijdige betaling is een intrest verschuldigd van 1% per maand en een schadevergoeding van 10% van het
factuurbedrag met een minimum van 50 euro. Beide zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar.
16. Elk bezwaar moet plaatsvinden binnen de acht dagen na factuurdatum en dient te gebeuren per aangetekende brief en
moet gemotiveerd zijn. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.
17. Voor alle betwistingen, geschillen en vorderingen tussen Overondernemers.be en de klant, die niet minnelijk kunnen
geregeld worden, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van Overondernemers.be bevoegd en wordt uitsluitend
het Belgisch Recht toegepast.
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