
	

	 	

 
 
Algemene voorwaarden Tekstbureau Goeie Tekst! 
 
 
1. Algemeen 

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere -gewijzigde, bestaande of 
toekomstige- opdracht die aan Goeie Tekst! wordt gegeven. 

 
1.2. Eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij zijn niet van toepassing, tenzij 

deze uitdrukkelijk schriftelijk door Goeie Tekst! zijn aanvaard. 
 

1.3. Goeie Tekst! is gerechtigd de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te 
vullen. Goeie Tekst! zal de wederpartij tijdig schriftelijk op de hoogte brengen van de 
wijzigingen of aanvullingen. 

 
2. Inschakeling derden 

2.1. De keuze van door Goeie Tekst! in te schakelen hulppersonen zal, waar nodig, 
gebeuren in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige 
zorgvuldigheid. Goeie Tekst is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van 
voornoemde personen. Indien Goeie Tekst! aansprakelijk mocht worden gesteld voor 
de tekortkomingen van de hierboven genoemde personen, dan is Goeie Tekst! 
slechts aansprakelijk voor zover de daaruit voortvloeiende schade op deze personen 
kan worden verhaald. 

 
3. Aansprakelijkheid 

3.1. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de 
opdrachtgever. Iedere aansprakelijkheid van Goeie Tekst! is beperkt tot het bedrag 
van maximaal 10% van de desbetreffende opdracht. 

 
3.2. Alle aanspraken jegens Goeie Tekst! vervallen in ieder geval na verloop van één jaar 

na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn 
met het bestaan van deze aanspraken. In ieder geval vervallen alle aanspraken 
twaalf maanden nadat de te leveren tekst is afgerond. 

 
3.3. De door Goeie Tekst! verstrekte documenten aan de opdrachtgever zijn uitsluitend 

ten behoeve van de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever de inhoud van door 
Goeie Tekst! verrichte werkzaamheden aan derden kenbaar maakt, is de 
opdrachtgever jegens Goeie Tekst! gehouden de derden erop te wijzen dat die 
werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene 
voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van de werkzaamheden op enige 
wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden 
verbonden. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden en de 
resultaten daarvan geen rechten ontlenen. 

 



	

 3.4. De opdrachtgever vrijwaart Goeie Tekst! tegen alle aanspraken van derden, de door 
Goeie Tekst! in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enige wijze 
samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden. 

 
4. Auteursrecht 

4.1. Goeie Tekst! wijst uitdrukkelijk op haar auteursrecht van de door haar 
voortgebrachte teksten. Niets uit een door Goeie Tekst! voortgebrachte tekst mag 
worden vereenvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of 
openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, 
mechanisch of door fotokopieën, opname of enige andere manier, zonder 
voorafgaande toestemming van de auteur. 

 
5. Betalingstermijnen 

5.1. Goeie Tekst! is gerechtigd, zowel voor aanvang van de werkzaamheden als tijdens 
de werkzaamheden, van de opdrachtgever een of meer voorschotten te verlangen 
voor de reeds verrichte of te verrichten diensten, kosten van derden en verschotten 
daaronder begrepen. Bij gebreke van betaling van facturen is Goeie Tekst! na 
voorafgaande aankondiging bevoegd werkzaamheden niet aan te vangen, op te 
schorten of te staken. Tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen, zal het 
voorschot worden verrekend met de eindnota in de desbetreffende zaak. Ook is 
Goeie Tekst! gerechtigd het voorschot te verrekenen met niet betaalde nota’s van de 
opdrachtgever in de betrokken of in andere opdrachten. Goeie Tekst! heeft het recht 
de tarieven (waaronder de honoraria) te wijzigen per een toekomstige datum. 

5.2. Alle facturen dienen binnen 14 dagen betaald te worden. Indien de betaling niet 
binnen de gestelde termijn plaats vindt, is de opdrachtgever zonder nadere 
ingebrekestelling tevens verschuldigd de rente van 2 % per maand, alsmede alle 
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Goeie Tekst! maakt om haar 
vordering te incasseren. De verschuldigde buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld 
op 15% van het totaal verschuldigde bedrag met een minimum van 200,- euro, te 
vermeerderen met de verschuldigde omzetbelasting. 

 
6. Nederlands recht 

Op de overeenkomsten met Goeie Tekst! is uitsluitend Nederlands Recht van 
toepassing. 
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