
Algemene voorwaarden  
 
 
Bij het uitbrengen van offertes en de uitvoering van opdrachten hanteert Daniëls Tekstadvies de volgende voorwaarden. Daniëls 
Tekstadvies wordt verder genoemd 'de leverancier'. Degene die met Daniëls Tekstadvies een overeenkomst aangaat, wordt verder 
genoemd 'de opdrachtgever'.  
 
Kwaliteit 
1. De leverancier verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in 
overeenstemming met de briefing door de opdrachtgever. Teksten worden in goed Nederlands en in de standaardspelling geschreven. 
 
Vertrouwelijkheid  
2. De leverancier verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie van de opdrachtgever jegens derden, niet alleen tijdens maar ook na 
de opdracht. Het bureau neemt alle mogelijke voorzorgsmaatregelen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.  
 
Offerte en opdrachtbevestiging 
3. Offertes zijn vrijblijvend en gelden voor de duur van 30 dagen. De leverancier is aan de offerte gebonden na ontvangst van een 
schriftelijke opdrachtbevestiging van de opdrachtgever. 
4. Alle in offertes van Daniëls Tekstadvies genoemde prijzen zijn exclusief 19 procent omzetbelasting.  
 
Tussentijdse wijzigingen 
4. De eerste redactieronde is in de geoffreerde prijs inbegrepen. Voor alle teksten geldt dat zij eenmalig worden herzien na overleg met de 
opdrachtgever. Meer herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de geoffreerde prijs inbegrepen en worden 
apart in rekening gebracht.  
6. Wanneer aanpak, werkwijze, planning of omvang van de opdracht na opdrachtbevestiging wordt gewijzigd, is er sprake van een 
aanvullende opdracht. Deze opdracht wordt op verzoek apart geoffreerd. Een onjuiste weergave van de opdracht tijdens de briefing kan 
eveneens leiden tot het in rekening brengen van meerwerk.  
7. Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de opdrachtgever de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, heeft de 
leverancier recht op betaling voor de verrichte arbeid en voor de reeds gereserveerde uren. 
 
Overmacht 
8. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, als er sprake is van een omstandigheid die niet te wijten is aan 
schuld en waarop zij geen invloed kunnen uitoefenen.  
9. In geval van overmacht bij de leverancier meldt deze dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk. De opdrachtgever heeft na ontvangst 
van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren. Hij is dan verplicht het reeds uitgevoerde 
gedeelte van de opdracht van de leverancier af te nemen en te vergoeden. 
 
Opzegging 
10. Bij tussentijdse opzegging door de opdrachtgever heeft de leverancier recht op compensatie van het reeds voltooide werk en de 
gereserveerde uren. De voorlopige resultaten worden de opdrachtgever ter beschikking gesteld. 
11. Bij tussentijdse opzegging door de leverancier maakt deze met de opdrachtgever afspraken over een zorgvuldige overdracht van de 
werkzaamheden aan derden.  
 
Aansprakelijkheid 
12. 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. Hij vrijwaart de leverancier tegen iedere aansprakelijkheid, 
tenzij er sprake is van opzet, grove schuld of ernstige nalatigheid aan de kant van de leverancier.  
 
Auteursrechten 
13. Alle door de leverancier verstrekte teksten en adviezen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de opdrachtgever. Zij mogen niet 
zonder voorafgaande toestemming van de leverancier worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden 
gebracht. 
14. De leverancier van teksten en andere werken in de zin van de Auteurswet draagt bij levering slechts het eenmalig publicatierecht over 
en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst worden gesloten. 
15. Bij ingrijpende wijziging van de geleverde tekst die niet de goedkeuring van de auteur krijgt, kan de leverancier op grond hiervan het 
gebruik van zijn tekst verbieden.  
 
Betaling en incasso 
16. De betalingstermijn van de factuur is dertig dagen. Het factuurbedrag wordt verhoogd met 2 procent kredietbeperkingstoeslag. Bij 
betaling binnen 30 dagen mag de kredietbeperkingstoeslag in mindering worden gebracht. Indien betaling achterwege blijft, kan het 
bureau de uitvoering van de opdracht opschorten.  
17. Indien de factuur niet binnen 30 dagen wordt voldaan, zal de leverancier een aanmaning versturen. Indien de opdrachtgever binnen de 
in de aanmaning genoemde termijn niet tot betaling overgaat, komt de opdrachtgever in verzuim en is de opdrachtgever vanaf die datum 
wettelijke rente verschuldigd. Alle incassokosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 
minimaal 15 procent van de hoofdsom. 
 
Toepasselijk recht 
18. Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of 
andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
 
Deze leveringsvoorwaarden maken een onlosmakelijk deel uit van door Daniëls Tekstadvies uitgebrachte offertes. De voorwaarden zijn op 
17 mei 2005 gedeponeerd onder nummer 30202136 bij de Kamer van Koophandel te Utrecht. 


