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Artikel 1. Algemeen
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Tekstbijdrage:
elke vorm van tekst, ongeacht het aantal woorden en ongeacht het beoogde
doel (websitetekst, verslag, slogan, brief enz.).
Tekstschrijver:
Skriefwark (in persoon: Betty Morsinkhof), de gebruiker van deze Algemene
voorwaarden, gevestigd aan de Wiedenbroeksingel 9 te Haakbergen.
Opdrachtgever:
de Wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.
De hieronder omschreven Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en elke
overeenkomst tussen Skriefwark en de Opdrachtgever waarop Skriefwark deze voorwaarden van
toepassing heeft verklaard, tenzij beide partijen schriftelijk zijn overeengekomen om af te wijken van
deze voorwaarden.
Artikel 2. Offertes, vergoeding en levering
 Aan een eerste, oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden.
 Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 Skriefwark heeft het recht om binnen twee dagen na ontvangst van de acceptatie door de
Opdrachtgever van haar aanbod, dit aanbod te herroepen.
 De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele
prijs.
 Offertes zijn niet automatisch van kracht voor toekomstige opdrachten.
 Skriefwark heeft het recht om alles wat bij een opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven,
naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
 Wijzigingen in de opdracht door de Opdrachtgever, om welke reden dan ook, tijdens de
uitvoering van de opdracht, komen voor rekening van de Opdrachtgever.
 In geval van annulering van een opdracht door de Opdrachtgever, op welk moment dan ook
en om welke reden dan ook, heeft Skriefwark recht op de vooraf overeengekomen
vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten.
 Wanneer de Opdrachtgever door Skriefwark aangedragen ideeën voor opdrachten zelf
gebruikt, is de Opdrachtgever verplicht om Skriefwark hiervoor een vergoeding te betalen,
namelijk het passende honorarium voor deze opdracht in geval Skriefwark deze zou hebben
verzorgd.
Artikel 3. Kwaliteit
 Skriefwark verplicht zich tot het leveren van kwalitatief deugdelijk werk, dat voldoet aan de
geldende professionele normen en in overeenstemming is met de opdracht.
Artikel 4. Geheimhouding
 Skriefwark zal strikte geheimhouding in acht nemen ten aanzien van gegevens waarvan
redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze vertrouwelijk zijn, zoals informatie over de
opdrachtgever en/of de opdracht. De hierboven beschreven geheimhouding geldt ook na
beëindiging van de opdracht.
Artikel 5. Opdracht en opdrachtbevestiging
 De Opdrachtgever kan een opdracht mondeling, telefonisch, schriftelijk of op een andere
wijze geven. Deze algemene voorwaarden zijn in alle gevallen van toepassing en bindend.





Skriefwark heeft het recht bepaalde, vooraf besproken werkzaamheden door een derde te
laten uitvoeren.
Bij de Opdracht is inbegrepen één herziening in overleg met de opdrachtgever, tenzij van
tevoren expliciet schriftelijk anders is overeengekomen.
Wanneer de Opdrachtgever vooraf toegezegde informatie niet of niet tijdig aanlevert, dan
valt Skriefwark niets te verwijten wanneer dit tot gevolg heeft dat Skriefwark de opdracht
later dan het vooraf afgesproken tijdstip aanlevert. De Opdrachtgever is in dit geval toch
verplicht het voor de opdracht afgesproken honorarium te voldoen.

Artikel 6. Levering en eerste gebruiksrecht
 Skriefwark is niet verplicht om niet voltooid werk aan te leveren wanneer de Opdrachtgever
een lopende opdracht tussentijds opzegt.
 Zolang de Opdrachtgever de opdracht niet heeft geaccordeerd en/of volledig betaald, blijven
alle rechten bij Skriefwark.
 Met het leveren van een Tekstbijdrage verleent Skriefwark de Opdrachtgever het recht tot
eenmalige publicatie, uitsluitend voor het gebruik dat is overeengekomen.
 Wanneer de Opdrachtgever de Tekstbijdrage meerdere keren wil gebruiken, dan is hij
verplicht Skriefwark voor elke publicatie - met welk doel dan ook - opnieuw het volledige
honorarium te betalen, tenzij dit vooraf schriftelijk anders is overeengekomen tussen beide
partijen.
 Skriefwark behoudt zich het recht voor om Tekstbijdragen aan te bieden aan andere partijen,
mits dit de Opdrachtgever van de oorspronkelijke Tekstbijdrage niet schaadt.
Artikel 7. Auteursrecht
 De Auteursrechten van een geleverde Tekstbijdrage blijven te allen tijde eigendom van
Skriefwark.
 In onderling overleg kan de Opdrachtgever, tegen een vooraf bepaalde vergoeding, de
Auteursrechten van de Tekstbijdrage verkrijgen.
 Zowel hergebruik zónder toestemming van Skriefwark als aantasting van de door Skriefwark
geleverde Tekstbijdrage zullen worden beschouwd als inbreuk op de Auteurswet.
 In geval van inbreuk op de Auteurswet zal Skriefwark bij de Opdrachtgever schadevergoeding
in rekening brengen.
Artikel 8. Vrijwaring van aansprakelijkheid
 De Opdrachtgever aanvaart de volledige aansprakelijkheid die voortvloeit uit de door
Skriefwark geleverde Tekstbijdragen.
 De Opdrachtgever is verplicht om vóór publicatie de geleverde Tekstbijdragen te controleren
op verschrijvingen en feitelijke onjuistheden en vrijwaart Skriefwark van elke
aansprakelijkheid op grond van zowel de huidige als toekomstige wetgeving voor
onjuistheden en onzorgvuldigheden. Tenzij er bij Skriefwark aantoonbaar sprake is van opzet,
grove schuld of ernstige nalatigheid.
 De Opdrachtgever vrijwaart Skriefwark van elke aansprakelijkheid voor gevolgen die
voortvloeien uit door de Opdrachtgever aangebrachte wijzigingen (toevoeging/verwijdering
van tekst) in het geleverde product.
 In geval er afspraken zijn gemaakt over het tijdstip van de publicatie, dan vrijwaart de
Opdrachtgever Skriefwark van aansprakelijkheid als gevolg van te vroege of te late publicatie.
Artikel 9. Betaling
 De Opdrachtgever dient de factuur binnen veertien dagen na de factuurdatum te betalen,
ook als de plaatsingsdatum in de toekomst ligt of het geleverde werk niet wordt
gepubliceerd.





Betaalt de Opdrachtgever niet binnen veertien dagen, dan stuurt Skriefwark een nieuwe
factuur, verhoogd met € 10,= (zegge: tien euro) administratiekosten.
De opdrachtgever heeft gelegenheid binnen veertien dagen na dagtekening van deze
herinnering dit bedrag alsnog voldoen aan Skriefwark.
Wanneer de Opdrachtgever na het verstrijken van de wettelijke betaaltermijn (dertig dagen
na de factuurdatum van de oorspronkelijke rekening) de eerste factuur niet heeft voldaan, is
Skriefwark gemachtigd tot het inschakelen van een incassobureau. Alle hieruit
voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 10. Geschillen
 Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing.
 Bij geschillen zal Skriefwark eerst proberen om met de Opdrachtgever in alle redelijkheid een
schikking te treffen.
 Komen beide partijen niet naar wederzijdse tevredenheid tot een onderlinge regeling, dan
zal het geschil worden voorgelegd aan de rechter in het arrondissementsgebied van
Skriefwark.
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