Aanvullende Algemene Voorwaarden TaalTut
TaalTut is een onderdeel van Royal Professional. Op alle diensten van TaalTut zijn
de Algemene Voorwaarden van Royal Professional van toepassing. Hieronder staan
aanvullende voorwaarden, die gelden voor de diensten van TaalTut.
Ik ben TaalTut. Ik schrijf, optimaliseer, creëer content en redigeer voor ondernemers
en bedrijven. Daar horen spelregels bij. In deze Algemene Voorwaarden lees je
welke dat zijn.
Algemeen
Deze Aanvullende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk contact en
elke overeenkomst of opdracht tussen jou en mij. Indien jij namens een derde partij
handelt gelden de Algemene Voorwaarden ook voor hen. Het is jouw
verantwoordelijkheid om die derde partij daarover te informeren. De rechtstreekse
opdrachtgever blijft aansprakelijk in geval van schade of niet nagekomen
verplichtingen, ook als die veroorzaakt zijn door de derde partij.
Overeenkomst
1. Een overeenkomst kan zowel schriftelijk als mondeling afgesproken worden.
2. Offertes zijn altijd vrijblijvend, met een geldigheid van 30 dagen.
Opdracht
3. Ik heb een leveringsplicht; ik lever de gevraagde teksten. Op die teksten zit geen
garantie. Ik ben dus niet verantwoordelijk voor het resultaat dat de geleverde teksten
opleveren.
4. Ik vind het erg belangrijk om mijn opdrachtgever goed te leren kennen, zodat ik
weet voor wie ik schrijf en wat er van mij verwacht wordt. Van jou verwacht ik
openheid en alle benodigde informatie om tot een goed resultaat te komen.
5. Ik doe mijn werk zo goed mogelijk en lever daarna mijn teksten aan. Jij hebt de
plicht deze te controleren op onjuistheden en/of fouten.
6. Ik ga er niet vanuit, maar het kan: ik heb het recht om een opdracht te staken of op
te schorten. Je hoeft mij in dat geval niet te betalen, tenzij deze beslissing voortkomt
uit fouten, het niet nakomen van afspraken of wangedrag van jou.
7. Jij hebt ook het recht om de opdracht stop te zetten. Je hoeft mij dan alleen te
betalen voor het werk dat ik al heb gedaan.
Levering

8. De datum van oplevering stellen we samen vast.
9. Ik hou van deadlines! Presteren onder druk vind ik fijn. Maar bij het halen van de
deadline ben ik ook afhankelijk van jouw inzet.
10. Als ik een deadline niet haal, ben ik niet aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende
schade, tenzij we anders afgesproken hebben.
11. Teksten worden aangeleverd via e-mail als Word- of PDF-document. In overleg
zijn andere manieren uiteraard mogelijk.
Wijzigingen
12. Na levering van de tekst heb je het recht op wijzigingsrondes. Dit recht geldt tot
één maand na levering.
13. Als je dit recht misbruikt, kan ik weigeren om jouw wijzigingen door te voeren. De
betalingsverplichting blijft dan gehandhaafd.
14. Een verzoek om wijzigingen geef je bij voorkeur per e-mail door.
15. Bij grote aanpassingen kan het zo zijn dat er extra kosten in rekening worden
gebracht.
Rechten
16. Ik behoud het recht om mij te beroepen op auteursrecht, als dat van toepassing
is.
17. Ik mag eisen dat mijn naam, website of bedrijf niet vermeld wordt bij een
publicatie of tekst.
18. Je hebt pas recht op publicatie, nadat de teksten volledig betaald zijn.
19. De teksten mogen niet doorverkocht worden. Jij, mijn opdrachtgever, bent de
enige die mijn teksten mag gebruiken.
20. Je hebt mijn toestemming nodig als je mijn teksten voor andere doeleinden wil
gebruiken.

