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Algemeen
Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van het Taalbaken. De voorwaarden
gelden voor de totstandkoming, inhoud en nakoming van alle tussen de opdrachtgever en
het Taalbaken gesloten overeenkomsten. Eventuele uitzonderingen op en afwijkingen van de
algemene voorwaarden moeten in de opdrachtbevestiging worden vastgelegd. De algemene
voorwaarden van de opdrachtgever zijn nadrukkelijk niet van toepassing.

Definitie
Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met het Taalbaken een overeenkomst
is aangegaan voor het uitvoeren van diensten.

Kwaliteit
Het Taalbaken verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de
geldende professionele normen.

Geheimhouding
Het Taalbaken verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de opdrachtgever
waarvan zij weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn.

Offerte
Alle offertes zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van een maand, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien de opdrachtgever akkoord gaat met het in de
offerte gestelde, stuurt hij deze ondertekend terug. Na ontvangst door het Taalbaken geldt
deze opdrachtbevestiging als bindend.

Honorering
De honorering van het Taalbaken berust op tarieven per uur, tenzij een andere wijze van
beloning is overeengekomen. Het geldende tarief is opgenomen in de overeenkomst. Voor
zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn bedragen altijd exclusief
verschuldigde omzetbelasting.

Levertijd
Elke door het Taalbaken opgegeven termijn voor het volbrengen van een opdracht heeft een
indicatieve strekking en is nooit een fatale termijn.

Betaling
Betaling dient te geschieden, indien niet anders is overeengekomen, binnen 14 dagen na de
factuurdatum. Bij afwijking van de betalingstermijn zal aan de opdrachtgever over het
factuurbedrag een rente in rekening worden gebracht die overeenkomt met de wettelijke
rente. Delen van maanden worden voor de berekening van de wettelijke rente gezien als
volle maanden. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die met
betrekking tot de invordering van de door de opdrachtgever verschuldigde en niet-betaalde
bedragen worden gemaakt, zijn voor rekening van de opdrachtgever en bedragen minimaal
75 euro.
Het Taalbaken is, ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gerechtigd om vóór de
aflevering voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de afwerking van de
opdracht te staken indien deze zekerheid niet kan worden gegeven.

Wijziging
Wanneer een wijziging in de opdracht leidt tot een wijziging in het overeengekomen tarief,
wordt dit nieuwe tarief de opdrachtgever in rekening gebracht, zowel bij een verhoging als bij
een verlaging. Gewenste wijzigingen worden tijdig door de opdrachtgever aan het Taalbaken
doorgegeven. Indien wijzigingen tot gevolg hebben dat de afgesproken leveringstermijn
wordt overschreden, deelt het Taalbaken dit zo spoedig mogelijk mee aan de opdrachtgever.

Overmacht
Ingeval van overmacht zal het Taalbaken daarvan zo spoedig mogelijk mededeling doen aan
de opdrachtgever. Tijdens de periode van overmacht worden haar verplichtingen opgeschort.
Als vast komt te staan dat nakoming door overmacht gedurende meer dan twee maanden
niet mogelijk zal zijn, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden door een
schriftelijke verklaring.

Beëindiging
De opdrachtgever zal zonder nadere aankondiging geacht worden in toerekenbaar verzuim
te zijn:
 ingeval hij enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig
nakomt;
 bij faillissement of surseance van hemzelf dan wel zijn onderneming;
 bij liquidatie van zijn bedrijf.
In deze gevallen heeft het Taalbaken het recht zonder sommatie en/of rechterlijke
tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten,
hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige
schadevergoeding gehouden te zijn.

Aansprakelijkheid
Bij het corrigeren, redigeren en registeren wordt grote zorgvuldigheid betracht. Desondanks
aanvaardt het Taalbaken geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke zin dan ook
die toegeschreven wordt aan fouten of tekortkomingen in het product.
Na het voltooien van de opdracht heeft het Taalbaken geen bewaarplicht met betrekking tot
de gebruikte materialen en/of gegevens.

Toepasselijk recht
De overeenkomst in al haar onderdelen wordt beheerst door het Nederlands recht.
Als bevoegde rechter wijzen partijen de rechter aan welke bevoegd is in de woonplaats van
het Taalbaken.

