
 

Prijslijst Online Audio Masteren BT-Studio 
 

Het wordt u wel heel makkelijk gemaakt zo met onze online mastering service. 
Het kost u maar enkele stappen om uw muziek te laten masteren. U hoeft niet langs te 
komen en binnen 5 werkdagen ontvangt u uw gemasterde liedje via het internet. 

Wat kost het? 

o Stereo mix mastering: 
1 – 5 nummers: €20,00 per track 
6 – 10 nummers: €18,00 per track 
11 en meer nummers: €15,00 per track 
 

o Stem Mastering: 
(t/m 4 stems) 
1 – 5 nummers: €28,00 per track 
6 – 10 nummers: €25,00 per track 
11 en meer nummers: €20,00 per track 
Bij 5 of 6 stems, eenmalig: €8,00 (ongeacht hoeveel tracks) 
Maximaal 6 stems (daarboven beschouw ik het als mixen) 
 
Extra instrumentaal master (orkest band): €10,00 (Acapella gratis) 
 

o Audio restoratie: 
Per uur audio: €20,00 (Minimaal prijs is per half uur) 
 

o Ontvang eerst een gratis proefmaster en beslis later. 

 
Belangrijk: Lees onderstaande tips voor het beste eindresultaat.  
Denk hier aan voor u uw mix laat masteren. 

 Gebruik geen limiter of compressor over je eindmix. 
 Lever de audio met 6 dB headroom aan om clipping te 

voorkomen. 
 Lever de audio niet aan als mp3 (of ander lossy formaat) 

maar in een lossless kwaliteit flac of wav  
(bij voorkeur in 24bit). 

 Als iets (zang/rap) te hard staat in een stereo mix, kan hij 
niet zachter gezet worden tijdens het masteren. 

 Lever samen met de te masteren track ook andere muziek 
als referentie (waar het op moet lijken) aan. 

 

 

 



 

 

Wat moet u doen om uw muziek te laten masteren? 

 

1. Upload uw audio voor masteren 

Stuur met behulp van wetransfer.com de audio op naar het emailadres  
mail@bt-studio.nl  
Om het beste resultaat te krijgen is het raadzaam om een referentie mee te sturen 
(audio waar het naar moet klinken). 

2. Neem contact op met BT-Studio 

Stuur een email naar mail@bt-studio.nl met daarin de gegevens over de audio die u 
met wetransfer.com ge-upload heeft.  
Als u nog eventuele opmerkingen heeft, kunt u deze in die email ook aangeven. 

3. Betaling 

Bijna klaar…! U betaald pas als u tevreden bent. Ik zend u binnen 5 werkdagen 
een fragment van de master op. Als u tevreden bent krijgt u per email een factuur en 
kunt u betalen. Zodra de betaling ontvangen is krijgt u uw master binnen 24 uur via 
wetranfer.com opgestuurd naar uw emailadres 

 

U ontvangt uw master standaard in een stereo 44.1kHz-16bit lossless formaat (flac of 
wav). 
Wenst u een ander formaat? Neem dan eerst even contact met ons op, dan bespreken 
we de mogelijkheden. 
 
Is er nog steeds iets onduidelijk over de kosten, of over mastering in het algemeen? 
Schroom dan niet om contact op te nemen. Wij zijn u graag van dienst. U kunt ons hier 
mail@bt-studio.nl bereiken. 
 
 
 
 
 

Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW 
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