Algemene voorwaarden
1.Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere offerte en overeenkomst tussen Vertaalkunst
en de opdrachtgever.
2. Vertaalkunst kan bij de uitvoering van de opdracht derden inschakelen waarbij Vertaalkunst de
nodige zorgvuldigheid in acht zal nemen.
3. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de offerte door de
opdrachtgever of aanvaarding van de door de opdrachtgever verstrekte opdracht door
Vertaalkunst. Vertaalkunst draagt zorg voor een duidelijke omschrijving van de
aanleverspecificaties en termijn(en) waarbinnen het door opdrachtgever aan te leveren materiaal
in het bezit van Vertaalkunst dient te zijn.
4. Teksten kunnen door de Opdrachtgever aangeleverd worden in de volgende bestandsformaten:
Word, PDF, INDL, Excel.
5. Indien Vertaalkunst in het kader van een offerte de volledige tekst van de opdracht niet binnen
vijf werkdagen na offertedatum heeft kunnen inzien, kan Vertaalkunst na de aanvaarding van de
opdracht/offerte de gedane prijsopgave en/of opgegeven termijnen alsnog herroepen. Het
hiervoor bepaalde is ook van toepassing indien de door opdrachtgever aangeleverde
bestanden/documenten niet voldoen aan de in artikel 4 genoemde aanleverspecificaties.
6. Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen aanbrengt in
de opdracht, is Vertaalkunst gerechtigd de termijn en/of het honorarium aan te passen of de
opdracht alsnog te weigeren.
7. Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken, is de betaling van het reeds
uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd, alsmede een vergoeding op basis van een
uurtarief voor reeds uitgevoerde researchwerkzaamheden voor het overige gedeelte.
8. Indien Vertaalkunst voor de uitvoering van de opdracht tijd heeft gereserveerd en deze niet
meer elders kan worden benut, is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van 50 % van het
honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht.
9. Vertaalkunst is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met een juist inzicht uit
te voeren voor het door de opdrachtgever gespecificeerde doel.
10. Vertaalkunst zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt
vertrouwelijk behandelen. Vertaalkunst zal zijn medewerkers en/of in te schakelen derden tot
geheimhouding verplichten.
11. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen heeft Vertaalkunst het recht een
opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren, onverminderd zijn/haar verantwoordelijkheid
voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht.
12. Vertaalkunst en opdrachtgever kunnen schriftelijk met elkaar overeenkomen dat de opdracht
in verschillende fasen wordt uitgevoerd en dat het reeds uitgevoerde gedeelte (steeds)
afzonderlijk wordt gefactureerd.
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13. Vertaalkunst staat niet in voor de juistheid van de door opdrachtgever verstrekte gegevens en
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan het gebruik
van de verstrekte gegevens.
14. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Vertaalkunst het
auteursrecht op door de vertaler vervaardigde vertalingen en andere teksten.
15. De opdrachtgever vrijwaart Vertaalkunst tegen aanspraken van derden wegens beweerdelijke
inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband
met de uitvoering van de overeenkomst.
16. Vertaalkunst kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen wanneer de
opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van zijn/haar verplichtingen, in liquidatie komt te
verkeren, surseance van betaling aanvraagt, een aanvraag voor het faillissement van de
opdrachtgever is ingediend of indien opdrachtgever zijn/haar bedrijf geheel of gedeeltelijk stopzet
of ontbindt.
17. Indien na totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat de uitvoering van de opdracht
redelijkerwijs niet mogelijk is en de niet-uitvoerbaarheid te wijten is aan de verstrekte informatie
van de opdrachtgever, is Vertaalkunst gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, dan wel
meerkosten in rekening te brengen voor de werkzaamheden die afwijken van hetgeen is
geoffreerd. Het voorgaande is ook van toepassing indien bij uitvoering van de overeenkomst blijkt
dat de bij de totstandkoming van de overeenkomst door de opdrachtgever verstrekte informatie
een wezenlijk ander karakter heeft dan bij de uitvoering van de overeenkomst.
18. Ontbinding van de overeenkomst ontslaat de opdrachtgever niet van zijn/haar
betalingsverplichting met betrekking tot de door vertaler reeds uitgevoerde werkzaamheden.
19. De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk schriftelijk en in ieder
geval tien werkdagen na levering aan Vertaalkunst te melden. Het uiten van een klacht ontslaat de
opdrachtgever niet van zijn/haar betalingsverplichting.
20. Indien de klacht gegrond is, zal Vertaalkunst het geleverde binnen redelijke tijd verbeteren of
vervangen dan wel, indien Vertaalkunst hieraan redelijkerwijs niet kan voldoen, een reductie op de
prijs verlenen.
21. Het recht van reclame van de opdrachtgever vervalt zodra de opdrachtgever het geleverde zelf
heeft bewerkt dan wel zelf heeft doen bewerken, zonder schriftelijke toestemming van
Vertaalkunst en deze bewerking heeft gepubliceerd dan wel heeft laten drukken.
22. Indien de Tuchtcommissie heeft vastgesteld dat de klacht ongegrond is, komen de kosten die
daardoor voor Vertaalkunst zijn ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, voor
rekening van de opdrachtgever.
23. De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk
anders is overeengekomen. Vertaalkunst is gehouden om, zodra hem duidelijk wordt dat tijdige
levering niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.
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24. De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van persoonlijke aflevering of
verzending per gewone post, telefax, koerier of elektronische post.
25. Levering van gegevens via elektronische post wordt geacht te hebben plaatsgehad op het
moment waarop het medium de verzending heeft bevestigd.
26. Voor elke opdracht wordt een standaard voorschot gevraagd van 50%.
27. Declaraties dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan in de valuta
waarin de declaratie is gesteld.
28. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming, dan komen alle redelijke
kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
29. Vertaalkunst is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg
is van een aan Vertaalkunst toerekenbare tekortkoming. Vertaalkunst is nimmer aansprakelijk voor
andere vormen van schade, daaronder begrepen bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde
winst.
30. Indien Vertaalkunst aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid
van Vertaalkunst beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde exclusief de BTW van de
desbetreffende opdracht.
31. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent
in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzienbaar of
niet voorzienbaar, waarop de vertaler geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Vertaalkunst
niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet
uitsluitend begrepen: brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van
overheidswege, stroomonderbrekingen van langere duur, transportbelemmeringen en
terrorismedreiging.
32. Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van Vertaalkunst opgeschort. Indien door de
overmacht nakoming van de verplichting niet meer mogelijk is, zijn beide partijen bevoegd de
overeenkomst te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Voor
reeds uitgevoerde werkzaamheden blijft de betalingsplicht van opdrachtgever wel bestaan. Indien
de opdrachtgever consument is, geldt opschortingsbevoegdheid slechts voor zover deze
bevoegdheid hem op grond van de wet toekomt.
33. Indien Vertaalkunst bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen
heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Vertaalkunst
gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze
factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
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