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Algemene voorwaarden Meesterlijke Taal 

 

Algemeen 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op offertes 

van Meesterlijke Taal en overeenkomsten tussen Meesterlijke 

Taal en zijn opdrachtgevers. Toepasselijkheid van de algemene 

voorwaarden van opdrachtgever is uitgesloten. 

- Meesterlijke Taal: tekstbureau Meesterlijke Taal, 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 

nummer 61328634, vertegenwoordigd door Yvonne 

Michielsen. 

- Opdrachtgever: de wederpartij bij de overeenkomst 

van opdracht gesloten met Meesterlijke taal.  

- Partijen: Meesterlijke Taal en opdrachtgever samen. 

- Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht 

gesloten tussen Meesterlijke Taal en opdrachtgever. 

- Schriftelijk: zowel op papier als per e-mail. 

- Werk: de door Meesterlijke Taal te leveren dienst. 

 

Honorarium en onkosten 

Het honorarium van Meesterlijke Taal bedraagt een vooraf 

overeengekomen vaste prijs of wordt berekend aan de hand 

van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het van 

toepassing zijnde uurtarief. Alle bedragen worden verhoogd 

met de verschuldigde btw.  

Meesterlijke Taal is gerechtigd om het overeengekomen 

uurtarief of de vaste prijs voor lopende opdrachten één keer 

per jaar te indexeren. 

De opdrachtgever vergoedt de door Meesterlijke Taal in het 

kader van de opdracht gemaakte onkosten. 

 

Levering 

Meesterlijke Taal levert de afgesproken teksten per e-mail, 

tenzij anders overeengekomen.  

De teksten worden als geleverd beschouwd als ze zijn 

goedgekeurd door de opdrachtgever, zodra ze in gebruik zijn 

genomen door de opdrachtgever of wanneer de opdrachtgever 

niet binnen 14 dagen bezwaar heeft gemaakt nadat 

Meesterlijke Taal de teksten heeft toegestuurd. 

Bij een overeengekomen vaste prijs voor een tekst is een 

eenmalige herziening of wijziging inbegrepen. Meer 

herzieningen of wijzigingen worden op basis van het door 

Meesterlijke Taal gehanteerde uurtarief in rekening gebracht. 

 

Betaling 

Betaling van het honorarium en eventuele onkosten van 

Meesterlijke Taal vindt plaats binnen 14 dagen na de 

factuurdatum. 

Facturering vindt plaats na levering van het afgesproken werk 

tenzij de opdracht op een langere periode dan één maand 

betrekking heeft. In dat geval stuurt Meesterlijke Taal 

maandelijks een factuur. 

De opdrachtgever is betaling verschuldigd van geleverde 

teksten, ook als zij niet worden gebruikt. 

 

Beëindiging 

Partijen mogen de overeenkomst met inachtneming van een 

opzegtermijn van 2 maanden tussentijds opzeggen. 

Meesterlijke Taal en opdrachtgever mogen de overeenkomst 

met onmiddellijke ingang, zonder tussenkomst van een rechter, 

door middel van een aangetekende brief beëindigen of de 

werkzaamheden opschorten wanneer: 

- De opdrachtgever, nadat hij schriftelijk is 

aangemaand, niet binnen 14 dagen tot betaling is 

overgegaan; 

- de opdrachtgever of Meesterlijke Taal na een 

schriftelijke aanmaning een verplichting uit de 

overeenkomst na 14 dagen nog niet of niet 

behoorlijk nakomt 

- surseance van betaling of faillissement van 

opdrachtgever of Meesterlijke Taal wordt 

aangevraagd of is uitgesproken. 

 

Auteursrechten 

Publicatie van het geleverde werk waar de naam van 

Meesterlijke Taal schriftelijk aan is verbonden is toegestaan in 

het overeengekomen medium. Ieder ander gebruik is niet 

toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming 

van Meesterlijke Taal. 

Bij een ingrijpende wijziging van de geleverde tekst waar de 

naam van Meesterlijke Taal zichtbaar aan is verbonden, mag 

Meesterlijke Taal het gebruik van de tekst verbieden. 

Bij inbreuk op het auteursrecht is de opdrachtgever 

Meesterlijke Taal schadevergoeding verschuldigd. 

 

Aansprakelijkheid 

De opdrachtgever controleert het geleverde werk goed. 

Goedkeuring wordt in ieder geval aangenomen zodra 

opdrachtgever het werk in gebruik heeft genomen. Meesterlijke 

Taal is niet aansprakelijk na goedkeuring door opdrachtgever.  

De opdrachtgever vrijwaart Meesterlijke Taal tegen aanspraken 

van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder 

begrepen, die samenhangen met de werkzaamheden verricht 

voor de opdrachtgever. 

Bij uitingen op social media namens de opdrachtgever houdt 

Meesterlijke Taal rekening met het belang van de 

opdrachtgever.  Meesterlijke Taal is niet aansprakelijk voor 

schade die voortvloeit uit uitingen op social media tenzij sprake 

is van opzet of bewuste roekeloosheid van Meesterlijke Taal. 

 

Geheimhouding 

Meesterlijke Taal houdt informatie en gegevens geheim die zij 

van opdrachtgever heeft ontvangen en waarvan zij weet of 

behoort te weten dat ze geheim zijn. 

 

Referentie 

Meesterlijke Taal mag de naam van opdrachtgever en de aard 

van de verstrekte opdracht gebruiken als referentie en 

openbaar maken. 

 

Toepasselijk recht 

Op de overeenkomst tussen opdrachtgever en Meesterlijke Taal 

is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden 

voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement 

Oost-Brabant. 

 


