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Algemene Voorwaarden 
  

Artikel 1   Algemeen 
1.   VERTEL HET MIJ is de handelsnaam van Yvonne Tiemeijer zoals vastgelegd in het Handelsregister van de 

Kamer van Koophandel te Alkmaar. 

2.   Deze voorwaarden zijn onverminderd van toepassing op iedere opdrachtbevestiging aan de opdrachtgever 

en iedere overeenkomst tussen VERTEL HET MIJ en de opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden 

niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

3.   Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met VERTEL HET MIJ, voor de 

uitvoering waarvan door VERTEL HET MIJ derden dienen te worden betrokken. 

 

Artikel 2   Opdrachtbevestiging, overeenkomsten en uitvoering van de dienst 
1.   De door VERTEL HET MIJ aangeboden opdrachtbevestigingen zijn vrijblijvend. 

2.   De door VERTEL HET MIJ aangeboden opdrachtbevestigingen zijn dertig dagen geldig, tenzij door VERTEL 

HET MIJ anders is aangegeven. 

3.   De in een opdrachtbevestiging vermelde prijzen zijn exclusief btw en in euro's. 

4.   Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand na overeenstemming over de opdrachtbevestiging. 

5.   VERTEL HET MIJ kan niet aan haar opdrachtbevestiging worden gehouden indien de Opdrachtgever 

redelijkerwijs kan begrijpen dat de opdrachtbevestiging, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke 

vergissing of verschrijving bevat. 

6.   VERTEL HET MIJ verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende 

professionele normen en in overeenstemming met de verstrekte opdracht. 

7.   Alle door VERTEL HET MIJ geschreven (Nederlandstalige) tekst is in de standaardspelling geschreven, 

tenzij er uit hoofde van de juiste uitvoering van de overeenkomst, er passende of dringende noodzaak is 

hiervan af te wijken, bijvoorbeeld in geval van citaten. 

8.   Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft VERTEL HET MIJ het recht 

bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

9.  VERTEL HET MIJ behoudt zich ten alle tijde het recht voor om de overeenkomst schriftelijk te beëindigen, 

desnoods met onmiddellijke ingang en/of zonder opgaaf van reden(en). Na uitspraak van de beëindiging zal 

de opdrachtgever een eindafrekening ontvangen voor de reeds verrichte werkzaamheden. 

10. In geval van ontbinding van de overeenkomst door VERTEL HET MIJ, kan de opdrachtgever VERTEL HET 

MIJ niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade wegens te late en/of onvolledige levering, of dit als 

reden inroepen om de betalingsverplichting te weigeren, dan wel om deze op te schorten. 

11.   De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan VERTEL HET MIJ aangeeft dat deze 

noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn 

voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan VERTEL HET MIJ worden verstrekt. 

12. Indien deze benodigde gegevens niet tijdig aan VERTEL HET MIJ zijn verstrekt, heeft VERTEL HET MIJ het 

recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten 

volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 

13. Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de opdrachtgever de opdracht wordt gewijzigd, 

uitgesteld of ingetrokken, dan is VERTEL HET MIJ niet verplicht teksten of werken die nog niet gereed zijn 

te leveren. Zij heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op vergoeding van schade voor 

het niet uitgevoerde deel van de opdracht. 

14. De opdrachtgever moet als inhoudelijk deskundige de geleverde teksten en diensten controleren op 

onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. 
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15. Als VERTEL HET MIJ een tekst of werk schrijft in opdracht, krijgt de opdrachtgever er maximaal twee 

correctierondes bij. 

 
Artikel 3   Geheimhouding 

1.   VERTEL HET MIJ zal alle gegevens van de opdrachtgever strikt geheim houden waarvan zij weet of kan 

aannemen dat deze vertrouwelijk zijn.  

  
Artikel 4   Overmacht 

1.   Bij overmacht van VERTEL HET MIJ zal deze dat direct aan de opdrachtgever laten weten. 

2.   Tijdens de periode van overmacht zijn de verplichtingen van VERTEL HET MIJ opgeschort. 

3.  Als hervatting van de opdracht als gevolg van overmacht gedurende minstens drie aaneengesloten maanden 

niet mogelijk is, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke 

verklaring. In dat geval is de opdrachtgever verplicht om het uitgevoerde gedeelte van de opdracht van de 

schrijver af te nemen en hem dat gedeelte te betalen.  

 

Artikel 5   Aansprakelijkheid 
1.   Indien VERTEL HET MIJ aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze 

bepaling is geregeld. 

2.   VERTEL HET MIJ is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat VERTEL HET MIJ is 

uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 

3.   Indien VERTEL HET MIJ aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei directe schade, dan is de aansprakelijkheid van 

VERTEL HET MIJ beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte 

van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

4.   VERTEL HET MIJ is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en/of indirecte schade. 

5.   Ingeval een opdracht wordt verstrekt aan VERTEL HET MIJ door meer dan één persoon, is ieder van hen 

hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van de overeenkomst en/of opdrachtbevestiging aan 

VERTEL HET MIJ verschuldigd zijn. 

  

Artikel 6   Vrijwaring 
1.   De opdrachtgever vrijwaart VERTEL HET MIJ tegen elke aansprakelijkheid op grond van huidige of toekomstige 

wetgeving, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van VERTEL HET MIJ. 

2.   De opdrachtgever vrijwaart VERTEL HET MIJ voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de 

uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan VERTEL HET MIJ 

toerekenbaar is. 

  

Artikel 7   Betaling 
1.   De betaling van de facturen dient steeds te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. 

2.   VERTEL HET MIJ is gerechtigd om periodiek te factureren. 

3.   Bij betalingen later dan veertien dagen na de factuurdatum is tevens de wettelijke rente verschuldigd vanaf de 

datum die veertien dagen na de factuurdatum ligt. Hiervoor is geen aparte ingebrekestelling nodig.  

4.   Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor 

rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het 

factuurbedrag met een minimum van € 200. 
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Artikel 8   Auteursrecht 
1.   Het auteursrecht op een door VERTEL HET MIJ aangeleverde tekst dat in opdracht van de opdrachtgever 

is geschreven, blijft bij VERTEL HET MIJ liggen, tenzij dit anders is afgesproken en schriftelijk vastgelegd. 

2.   VERTEL HET MIJ verleent, als schrijver van teksten en andere werken in de zin van de Auteurswet, bij 

levering het exclusieve recht tot eenmalige publicatie en uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Voor 

elk ander gebruik moet tussen opdrachtgever en VERTEL HET MIJ een aanvullende overeenkomst worden 

gesloten. Dit geldt ook voor plaatsing van de tekst in een ander medium dan waarvoor hij volgens de opdracht 

werd geschreven. 

3.    Buiten dit eenmalige publicatierecht als bedoeld in artikel 8 lid 2 van deze voorwaarden, behoudt VERTEL 

HET MIJ alle auteursrechtelijke bevoegdheden. 

 

Artikel 9   Toepasselijk recht en geschillen 
1.   Op elke overeenkomst tussen VERTEL HET MIJ en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 

Ingeval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten, 

zullen partijen proberen deze in eerste instantie te schikken. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil 

als hiervoor bedoeld te schikken, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het 

arrondissement van de vestigingsplaats van VERTEL HET MIJ. 

 

 


