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Prijslijst diensten
Service-idnummer

Dienst type

1

Eerste Demosessie Uitgevers: Scenario
voorzien door uitgever

2

Eerste Demosessie Uitgevers: Scenario
niet voorzien door uitgever

3

Verdere demosessies (per demo/systeem)

4

Proeflezen: bewerkbaar tekstformaat
voorzien door uitgever

5

Proeflezen: bewerkbaar tekstformaat niet
voorzien door uitgever

6

Vertaling Engels - Nederlands - Engels

7

System testing (Crunching)

8

Play testing

9

System testing + 10 Playtestsessies

10

Demosessie (van onze lijst met beschikbare
demo's, zie website: demo's)

11

12

13
14
15
16
17

18

19

20

21

Beschrijving

Voor niet vermelde diensten,
contacteer ons op
[0032497508837]

Prijs per uur of dienst

Uitgevers
De eerste demo van een nieuw systeem, inclusief
het leren van het systeem en de eerste demosessie
van 3-5 uur.
Indien het scenario niet voorzien wordt door de
uitgever moeten wij zelf een scenario voorzien en
voorgemaakte personages maken. Inclusief de
eerste demosessie van 3-5 uur.
Voor elke demosessie van 3-5 uur voor een reeds
gekend scenario.
Proeflezen is beschikbaar in het Engels en
Nederlands, prijs per pagina.
Proeflezen is beschikbaar in het Engels en
Nederlands, prijs per pagina + een eenmalig
supplement van €50,00
Vertaling beschikbaar tussen het Engels en
Nederlands. Prijs per woord
Inclusief een complete analyse van alle aspecten en
extensief testen van alle features van het spel.
Feedback en aanbevelingen.
een playtest sessie met een groep ervaren spelers,
inclusief feedback
Complete analyse en testen van het systeem en
verregaande play test in een pakket aanbieding
Winkeleigenaars
Demosessies duren 3-5 uur

Inclusief eventuele aankoop, familiair maken met de
Demosessie (niet op onze lijst met
spelregels, creatie van een scenario en
beschikbare demo's of gekende spellen, zie
voorgemaakt personages en natuurlijk de eerste
website: demo's)
demosessie.
Iedere verdere demosessie van gekend
Demosessies duren 3-5 uur
spel.
Rollenspelers & Gamemasters
Demosessie (van onze lijst met beschikbare
Demosessies duren 3-5 uur
demo's, zie website: demo's)
Gamemaster for hire (alleen van de
opgelijste spellen, zie website: campagnes)*

Huur ons in als GM voor jouw spellen, maximum 6
spelers, betaald per sessie, prijs per uur.

* afhangend van het spel kan een
voorbereiding sessies, bookkeeping en
eenmalige extra kost aangerekend worden
worldbuilding
Workshops voor gamemasters (ervaren en 4 - 10 deelnemers; vragen, situaties, discussies … ;
nieuw, systeemneutraal)
prijs per deelnemer
Gamemaster op Fantasy Grounds en Roll20,
Campagnes op VTT
betaalbaar per sessie en per deelnemer via
<https://www.patreon.com/RPG_Crunch>
Bedrijven: Teambuildingsessies
Teambuildingsessie gefocust op samenwerking,
Teambuildingsessie, accommodatie en
assertiviteit, spreken, interactief spel. Maximum 7
catering voorzien door RPG Crunch
deelnemers, prijs per deelnemer
Teambuildingsessie gefocust op samenwerking,
Teambuildingsessie, accommodatie en
assertiviteit, spreken, interactief spel. Maximum 7
catering voorzien door klant
deelnemers, prijs per deelnemer
Scholen & mentale gezondheidsinstituties
Sessie duurt 3-5 uur, gefocust op samenwerking,
Rollenspelsessie
assertiviteit, spreken, interactief spel. Maximum 7
deelnemers, prijs per sessie
Een serie sessies met een continue verhaallijn en de
zelfde personages. Langetermijndenken, zie ook
Campagne
Rollenspelsessie voor verdere voordelen; prijs per
uur
Wij zijn ook te vinden op Twitter, Google+, LinkedIn, YouTube, Fantasy Grounds, Patreon, Roll20, …
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