Algemene voorwaarden voor het schrijven en/of redigeren van teksten door Bureau Heldertaal
1. Algemeen
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en
overeenkomsten voor het schrijven en/of redigeren van teksten tussen de tekstschrijver (Bureau Heldertaal,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Gooi, Eem en Flevoland onder nummer 32073353) en
opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.
2.

Aanbiedingen en offertes
2.1. Alle offertes en aanbiedingen van Bureau Heldertaal zijn geheel vrijblijvend en één maand geldig.
2.2. Tot het moment van het tot stand komen van de overeenkomst heeft Bureau Heldertaal het recht om
zich uit de onderhandelingen met de aspirantwederpartij terug te trekken zonder daarbij gehouden te
zijn tot enigerlei kosten en/of schadevergoeding.

3.

Totstandkoming van de opdracht
3.1. Bureau Heldertaal verzamelt vóór het aannemen van de opdracht alle benodigde informatie die
redelijkerwijs nodig is voor een goede opdrachtuitvoering. De opdrachtgever dient naar beste weten alle
informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht verstrekt te hebben. De opdrachtgever en
Bureau Heldertaal kunnen zich zodoende een beeld vormen van de inhoud van de opdracht, van de
omvang van de opdracht en de mogelijke resultaten.
3.2. Mochten aan het vooronderzoek kosten zijn verbonden, dan worden vooraf met de opdrachtgever de
condities hierover afgesproken. Het eerste gesprek is oriënterend, daaraan zijn geen kosten verbonden.
Indien het eerste gesprek verder gaat dan een presentatie van Bureau Heldertaal en een kennismaking
met de mogelijke opdracht, bijvoorbeeld omdat de presentatie overgaat in een werkbespreking en al
direct wordt ingegaan op mogelijke oplossingen, dan kunnen er kosten in rekening worden gebracht.
Stelt de opdrachtgever prijs op een verslag van het gesprek, met eventuele voorstellen voor een
vervolgbespreking, dan geldt het afgesproken uurtarief.
3.3. Bureau Heldertaal verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de opdrachtgever waarvan
het weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding geldt ook na beëindiging van
de opdracht.
3.4. Overeenkomsten komen pas tot stand als de offerte van Bureau Heldertaal is ondertekend door de
opdrachtgever.
3.5. Als prijs geldt de prijs die genoemd wordt in de offerte, tenzij de opdracht gaandeweg het traject wordt
aangepast.
3.6. Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, is er sprake van
een aanvullende opdracht. Deze aanvullende opdracht zal op verzoek apart geoffreerd worden.
3.7. Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de opdrachtgever de opdracht wordt gewijzigd,
uitgesteld of ingetrokken, dan is Bureau Heldertaal niet verplicht teksten die nog niet gereed zijn te
leveren. Hij heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding
voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.
3.8. Ingeval van overmacht bij Bureau Heldertaal zal daarvan onverwijld mededeling worden gedaan aan de
opdrachtgever. Tijdens de periode van overmacht worden de verplichtingen van Bureau Heldertaal
opgeschort. Als vast komt te staan dat nakoming door overmacht gedurende twee maanden niet
mogelijk zal zijn, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke
verklaring. De opdrachtgever heeft de verplichting om van Bureau Heldertaal het uitgevoerde gedeelte
van de opdracht af te nemen en hem dat gedeelte te betalen. Dit geldt niet als het uitgevoerde gedeelte
geen zelfstandige waarde heeft.
3.9. Omzetbelasting (btw) en eventuele andere belastingen, heffingen en rechten zijn niet in de opgegeven
prijs inbegrepen. Tevens zijn prijzen exclusief reis en verblijfskosten. Onvoorziene prijswijzigingen,
plaatshebbende vanaf drie maanden na het sluiten van de overeenkomst geven ons het recht een
andere dan de overeengekomen prijs in rekening te brengen.

4.

Verplichtingen van Bureau Heldertaal
4.1. Bureau Heldertaal verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende
professionele normen en in overeenstemming met de briefing. Als het werk uit een Nederlandstalige
tekst bestaat, zal deze in goed Nederlands en in de standaardspelling (Groene Boekje 2006)
geschreven zijn.
4.2. Indien Bureau Heldertaal een tekst aanlevert, heeft de offerte betrekking op levering van de
concepttekst en eenmaal een herziening na overleg met de opdrachtgever. Meer herzieningen of
wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de geoffreerde prijs inbegrepen en zullen apart
in rekening worden gebracht. Ook bij andere leveringen is in principe één herziening in de prijs
inbegrepen, tenzij expliciet iets anders wordt overeengekomen.

5.

Verplichtingen van de opdrachtgever
De opdrachtgever heeft als inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde teksten en diensten te controleren
op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. De

opdachtgever vrijwaart Bureau Heldertaal tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of
toekomstige wetgeving, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Bureau Heldertaal.
6.

Tussentijdse beëindiging van de opdracht
Bureau Heldertaal heeft het recht zich uit een opdracht terug te trekken indien op grond van omstandigheden
die zich aan zijn invloed ontrekken, een goede uitvoering van de opdracht belemmerd wordt. Mocht de
Bureau Heldertaal tot voortijdige beëindiging overgaan, dan is het gerechtigd om voor dat deel van de
overeenkomst dat al is uitgevoerd, pro rato betaling te vorderen.

7.

Tariefaanpassing
Bij meerjarige opdrachten kan een tussentijdse verandering van het niveau van lonen en kosten die
noodzaakt tot tariefaanpassing worden doorberekend, conform de CBSloonindex voor overige
dienstverlening zoals de laatste die is gepubliceerd door het CBS.

8.

Auteursrecht
8.1. Zolang het werk niet is geleverd of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij Bureau Heldertaal.
8.2. Bureau Heldertaal als leverancier van teksten en andere werken in de zin van de Auteurswet, verleent
bij levering een exclusieve licentie voor het eenmalige publicatierecht en wel uitsluitend voor het
overeengekomen gebruik. Over ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten
worden. Dit geldt ook voor plaatsing van de tekst in enig ander medium dan waarvoor hij volgens de
opdracht werd geschreven.
8.3. Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering
overwegende bezwaren tegen bestaan. De opdrachtgever moet deze bezwaren bij het verlenen van de
opdracht ter kennis van Bureau Heldertaal brengen en Bureau Heldertaal moet deze bezwaren
aanvaarden. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen
overwegend bezwaar. Bureau Heldertaal kan eisen dat zijn naam niet wordt vermeld of dat gebruik
wordt gemaakt van een pseudoniem.
8.4. Bij ingrijpende wijziging van de geleverde tekst die niet de goedkeuring van Bureau Heldertaal krijgt,
kan hij op grond van de Auteurswet het gebruik van zijn tekst verbieden. In dat geval is de
opdrachtgever verplicht tot het betalen van het tot dan verrichte werk. Indien deze situatie leidt tot het
tussentijds beëindigen van de overeenkomst, is de opdrachtgever verplicht tot een schadevergoeding
voor het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht.
8.5. Bij inbreuk op het auteursrecht is de opdrachtgever schadevergoeding verschuldigd. Als inbreuk op het
auteursrecht van Bureau Heldertaal wordt beschouwd:
§
publicatie van zijn werk voor een ander gebruik dan overeengekomen;
§
hergebruik van zijn werk zonder toestemming;
§
aantasting van zijn werk;
§
publicatie zonder naamsvermelding.

9.

Betaling
9.1. Betaling van te leveren/geleverde diensten moet geschieden binnen de betalingstermijn die staat
aangegeven op de betreffende factuur.
9.2. Betaling dient te geschieden op de bank of girorekening die vermeld staat op de factuur en gebeurt
zonder enige aftrek of verrekening.
9.3. In geval van geen, of niettijdige, betaling is de opdrachtgever ook zonder daartoe in gebreke te zijn
gesteld rente verschuldigd van 1,5% per maand (tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de
wettelijke rente geldt) vanaf de dag dat hij met zijn betalingsverplichting in gebreke is gebleven tot aan
de dag der algehele voldoening. Een gedeelte van een maand wordt voor een volle maand gerekend.
9.4. De opdrachtgever is gehouden alle buitengerechtelijke kosten te vergoeden die wij moeten maken
teneinde een vordering te incasseren. Buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op het dan
geldende incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.
9.5. Wij zijn gerechtigd al onze werkzaamheden op te schorten indien en voor zover de wederpartij met zijn
betalingsverplichtingen in gebreke blijft.

10. Geschillen
Op elke overeenkomst tussen Bureau Heldertaal en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
Bij geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van overeenkomsten waarop deze voorwaarden van
toepassing zijn, zullen partijen in eerste instantie proberen te schikken. Als dat niet mogelijk blijkt, zal het
geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van Bureau Heldertaal.
Hilversum, 1 oktober 2007

Art. 1. Definities
1.1
Onder ‘opdrachtnemer’ wordt in deze
voorwaarden verstaan: Vinca
Communicatieadvies.
1.2
Onder ‘opdrachtgever’ wordt verstaan: degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.
1.3
Onder ‘opdracht’ wordt verstaan: het verzoek van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer om tegen
betaling werkzaamheden te verrichten.
1.4
Onder ‘werkzaamheden’ wordt verstaan: al datgene wat de opdrachtnemer ten behoeve van de
opdrachtgever maakt, onderneemt c.q. doet maken en of ondernemen.
Art. 2. Algem een
2.1
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes,
leveringen en overeenkomsten tussen de opdrachtnemer en opdrachtgevers, respectievelijk hun
rechtsopvolgers, tenzij hier uitdrukkelijk schriftelijk van is afgeweken.
2.2
Bekendmaking van deze voorwaarden kan onder meer gebeuren door vermelding op briefpapier,
offerte, opdrachtbevestiging, factuur of elektronische documenten.
Art. 6.
6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Art. 7.
7.1

7.2

7.3
7.4

Opdrachten en termijn van uitvoering
Een door Vinca Communicatieadvies opgegeven termijn waarbinnen een bepaalde opdracht wordt
uitgevoerd heeft  tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn
betreft  slechts een indicatieve strekking.
De binding van Vinca Communicatieadvies aan een overeengekomen uiterste termijn van uitvoering van
de opdracht vervalt indien de opdrachtgever enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet
nakomt dan wel niet datgene doet, dat redelijkerwijs nodig is of wenselijk is om een tijdige uitvoering van
de opdracht mogelijk te maken.
Veranderingen in een al lopende opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijke
overeengekomen termijn wordt overschreden. Veranderingen die hoger kosten veroorzaken dan waarop
in de offerte kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
Overschrijdingen van de termijn van uitvoering als gevolg van (algemene) voorwaarden van andere door
opdrachtnemer ingeschakelde derden, gelden niet als overschrijding indien de opdrachtnemer dit direct
na bekend worden schriftelijk bevestigd aan de opdrachtgever.
Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van een communicatieadviseur van Vinca
Communicatieadvies ontslaat Vinca Communicatieadvies van het nakomen van de overeengekomen
leveringstermijn of van haar leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op
vergoeding van kosten en schaden kan doen gelden.
In geval van overmacht  zoals verwoord in artikel 6.5  zal Vinca Communicatieadvies de
opdrachtgever daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen. De opdrachtgever heeft na ontvangst van
deze mededeling gedurende twee weken het recht een communicatieproject schriftelijk te annuleren,
echter onder de verplichting om van Vinca Communicatieadvies het uitgevoerde gedeelte van een
communicatieproject af te nemen en te vergoeden.
Honorarium, kosten en tarieven
De honorering van de communicatie adviseurs van Vinca Communicatieadvies berust op
uurtarieven, tenzij een andere wijze van beloning is overeengekomen. Het geldende uurtarief is
opgenomen in de overeenkomst.
Noodzakelijke reis en administratiekosten zoals telefoon, telefax, porto, kopieer en drukkosten en
kosten van derden die noodzakelijk en volgens de overeenkomst in het kader van een
communicatieproject door Vinca Communicatieadvies worden gemaakt, worden naast de uurtarieven
afzonderlijk in rekening gebracht.
Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen zijn bedragen altijd in euro’s, exclusief
verschuldigde omzetbelasting.
De opdrachtgever zal de kosten van derden die worden gemaakt door Vinca Communicatieadvies in het
kader van communicatieprojecten rechtstreeks aan de betreffende derde voldoen. Verloopt de betaling

7.5

7.6

aan derden via Vinca Communicatieadvies dan is deze gerechtigd een voorschot op de kosten te
verlangen.
Declaraties van het verschuldigde honorarium en overige kosten worden maandelijks gedaan. Bij
opdrachten die binnen een maand worden afgerond, volgt de declaratie na beëindiging van de
werkzaamheden. Een voorschot op het honorarium en de kosten kan worden overeengekomen. Kosten
van derden kunnen bij ontvangst van facturen van derden onmiddellijk worden doorbelast.
Vinca Communicatieadvies verplicht zich per adviseur een verantwoording van uren en kosten bij te
houden en op verzoek van de relatie ter inzage beschikbaar te stellen. Deze verplichting geldt slechts
dan, indien niet op basis van een overeengekomen vaste vergoeding wordt gewerkt.

Art. 10. Aansprakelijkheid
10.1
Vinca Communicatieadvies is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht,
voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door het bureau en haar medewerkers van
zorgvuldigheid, deskundigheid en vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader
van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.

10.2

10.3

De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag
van het honorarium dat Vinca Communicatieadvies voor haar werkzaamheden in het kader van die
opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt
een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over
de laatste zes maanden.
Eventuele aanspraken van de opdrachtgever op schadevergoeding dienen binnen één jaar na het einde
van de opdracht te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verspeeld.

Art. 11. Toepasselijk recht
11.1
Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
11.2
Een geschil is aanwezig, wanneer één van de partijen verklaart dat dit het geval is. Als bevoegd rechter
wijzen de partijen de rechter aan die bevoegd is in de woonplaats van Vinca Communicatieadvies.

