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U: 

Degene die mij een opdracht geeft. Of de rechtsopvolgers daarvan. 

 

 

1. Ik lever teksten, diensten of andere producten in opdracht van u. Daarbij gelden de afspraken 

uit deze algemene voorwaarden. Andere voorwaarden, waaronder die van u, zijn niet van 

toepassing op de opdrachten die ik voor u uitvoer.  

2. Mijn offertes zijn vrijblijvend. Het kan bijvoorbeeld zijn dat ik een andere opdracht heb 

gekregen voordat u op mijn offerte reageert. Daarom spreken we pas een definitieve planning 

af op het moment dat u schriftelijk aangeeft akkoord te zijn. 

3. Verandert u de opdracht nadat ik ‘ja’ heb gezegd, dan mag ik de prijs en einddatum 

veranderen. U mag dan opnieuw beslissen of u de opdracht door mij wilt laten uitvoeren. 

4. U zorgt dat ik al het materiaal dat ik nodig heb, ontvang voordat ik begin met de 

werkzaamheden voor een opdracht. U zorgt er ook voor dat het materiaal volledig is en geen 

fouten of onjuistheden bevat. 

5. Lukt het mij niet een opdracht op tijd af te hebben of uit te voeren? Bijvoorbeeld door ziekte, 

kapotte pc, weersomstandigheden of welke andere reden van overmacht dan ook. Dan meld 

ik u dit zodra ik dat weet. Ik geef dan een nieuwe einddatum op. U mag in dat geval een 

andere leverancier zoeken voor de opdracht of een deel ervan. Die andere leverancier moet u 

zelf betalen. Mij hoeft u in dat geval alleen te betalen voor dat deel van de opdracht dat ik wel 

op tijd klaar heb. U heeft geen recht op schadevergoeding als ik door overmacht een opdracht 

niet of niet op tijd kan uitvoeren.  

6. Ik mag voor de uitvoering van de opdracht derden inschakelen als ik dat nodig vind. 
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7. Bij de prijs van teksten of andere producten hoort één correctieronde. Daarvoor geeft u mij 

binnen twee weken nadat u de eerste versie heeft ontvangen uw opmerkingen door.  

8. Heeft u na één correctieronde nog steeds opmerkingen over een door mij geleverde tekst, 

product of dienst? Dan mag u mij vragen meer aanpassingen te maken. Die mag ik u extra in 

rekening brengen. Als ik dat doe, laat ik u dat weten voordat ik die extra aanpassingen uitvoer. 

9. U controleert mijn teksten en andere geleverde diensten en producten op onjuistheden en 

onzorgvuldigheden. U bent zelf verantwoordelijk als u mijn teksten, diensten of andere 

producten gebruikt, verwerkt of aan derden levert. En u aanvaardt alle aansprakelijkheid die 

daaruit voortvloeit. U vrijwaart mij van iedere aansprakelijkheid, ook de aansprakelijkheid van 

derden.  

10. U stelt mij niet aansprakelijk voor schade door mijn werkzaamheden voor en tijdens een 

opdracht voor u. Ook niet als ik fouten heb gemaakt. Ook niet als anderen u aansprakelijk 

stellen. Een uitzondering geldt als de schade ontstaat door opzet of bewuste roekeloosheid 

van mij. U vrijwaart mij volledig voor alle schade –in de ruimste zin des woords- die een door 

mij ingeschakelde derde veroorzaakt.  

11. U stelt mij ook niet aansprakelijk voor vermogensschade in de zin van art. 6:96 BW. Denk 

bijvoorbeeld aan gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, extra projectkosten, 

verminderde goodwill en schade door bedrijfsstagnatie. Een uitzondering geldt als de schade 

ontstaat door opzet of bewuste roekeloosheid van mij. U vrijwaart mij volledig voor alle 

vermogensschade –in de ruimste zin des woords- die een door mij ingeschakelde derde 

veroorzaakt.  

12. Heeft u ondanks deze afspraken toch recht op een schadevergoeding? Dan is het bedrag 

waarvoor u mij aansprakelijk stelt maximaal het factuurbedrag voor dat deel van de opdracht 

waarbij of waardoor de schade is ontstaan. U hoeft in dat geval de factuur dus niet te betalen. 

U meldt deze schade altijd schriftelijk binnen twee weken nadat u de factuur heeft ontvangen.  

13. U betaalt mijn facturen binnen dertig dagen. Betaalt u later? Dan mag ik u ook wettelijke rente 

en incassokosten in rekening brengen. Dit laat ik u dan vooraf schriftelijk weten. 

14. Heeft u de factuur voor een tekst betaald? Dan mag u de tekst daarna zo vaak gebruiken als u 

wilt. U blijft daar wel altijd zelf verantwoordelijk voor en vrijwaart mij van alle aansprakelijkheid 

daarvoor. 

15. Ik mag een tekst die ik voor u heb geschreven gebruiken om mezelf te promoten. Bijvoorbeeld 

in mijn portfolio. 

16. Voor alle opdrachten die ik voor u uitvoer en op alle afspraken die we maken is het 

Nederlands recht van toepassing is. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de 

bevoegde rechter in Gelderland.  


