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Tarieven
Ons bos bestaat uit één boom.
Voor teksten die door hun diversiteit niet in een pakket te gieten zijn, hanteren we een prijs met een vast
uurloon. Bij ons geen bos vol tarieven waarin u verdwaalt.
Het enige variabele is onze verwerkingssnelheid. Deze is afhankelijk van de aard van de tekst, de complexiteit
en de nodige research.
Onderstaande voorbeelden geven u een idee hoeveel we per uur kunnen verwerken.


Een tekst schrijven: 1000 tot 1200 tekens per uur



Een tekst herschrijven: 1200 tot 1500 tekens per uur



Een tekst redigeren: 1500 tot 2000 tekens per uur

Voor deze opdrachten hanteren we een uurprijs van €45 (excl BTW)

Onze offerte is de max.
Omdat u als klant graag weet waar u aan toe bent, hanteren we voor complexere opdrachten een
maximumofferte. Op basis van de informatie die we over de opdracht krijgen, schatten we hoe snel alles
geschreven kan worden. Het prijsvoorstel dat we voor uw project voorzien is meteen het maximum (met een
marge van 20%) dat we ervoor zullen aanrekenen. Zijn we er sneller mee klaar, dan verrekenen we dat in de
eindafrekening. Duurt het langer, dan betaalt u geen eurocent meer. Samen met die afrekening ontvangt u
een gedetailleerd overzicht van de gepresteerde uren. Zo ziet u in één oogopslag wat we voor u gedaan
hebben.

Wij kleuren binnen de lijntjes.
Bepaalde opdrachten zijn mooi afgelijnd waardoor ze een vaste prijs toelaten. Of we er nu 1 dag of 1 week
overdoen: we gaan net zo lang* door tot u tevreden bent.





Merk- bedrijfs- productnaam:

€180 (excl. BTW)

Baseline:

€180 (excl. BTW)

Slogan:
Naam + baseline:

€180 (excl. BTW)
€300 (excl BTW)

*Zie Verkoopsvoorwaarden voor de details

Hoe meer we weten, hoe beter we (samen)werken.
Om uw tekst vlot te kunnen afleveren is het van groot belang dat we zoveel mogelijk weten over uw
doelstellingen, welk publiek u wilt bereiken en wat het medium is waarvoor de tekst zal dienen.
Een bijkomend voordeel is dat we daardoor de foutenmarge op de offerte aanzienlijk kunnen reduceren.
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Verkoopsvoorwaarden.
Artikel 1. Toepassingsgebied
1.1

Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die
aangeboden worden door De Tekstverwerker..

1.2

Door ondertekening van de offerte of de overeenkomst of de aanvaarding van de
factuur erkent de klant kennis genomen te hebben van en in te stemmen met deze
voorwaarden. Deze meest recente versie is altijd terug te vinden op
http://www.detekstverwerker.be/verkoopsvoorwaarden.pdf

Artikel 2.
2.1

Offerte

De offerte is gebaseerd op de opdrachtomschrijving en de aangeleverde details. Om
tot een offerte te kunnen komen, hebben we minimum volgende gegevens nodig:

2.2



Aard van de tekst (nieuwe tekst, herwerken van een bestaande tekst, redactie,...)



Medium voor de tekst (print, audiovisuele media, web,...)



Doelgroep



Relevante data over het product, het bedrijf

In onze offerte proberen we een zo realistisch mogelijk beeld weer te geven van de
opdracht en baseren onze prijs op de opdrachtomschrijving die in de offerte is
opgenomen. Indien u van mening bent dat de opdrachtomschrijving niet overeenstemt
met wat u in gedachten had, kan een nieuwe offerte gemaakt worden.

2.3

De door u bekrachtigde offerte vermeld de maximumprijs. Daarbij garanderen we dat u
voor de vermeldde opdrachtomschrijving nooit meer dan het bedrag vermeld in de
offerte zult betalen. Indien er minder uren gepresteerd werden, zal dit verrekkend
worden in de eindfactuur.

2.4

Iedere offerte is enkel geldig voor taken die in de opdrachtomschrijving vervat zijn.
Extra opdrachten die nadien gevraagd worden, worden omschreven in een nieuwe
offerte, of indien de klant ervan afziet, opgenomen in de eindfactuur van de huidige
opdracht, met duidelijke vermelding van het extra werk. Indien, tijdens het uitvoeren
van de opdracht, ingrijpende veranderingen (op vraag van de klant) gebeuren, wordt
een tussentijdse afrekening opgemaakt, gevolgd door een nieuwe offerte, gebaseerd
op die veranderingen en het reeds gedane werk.

2.5

Onze offertes zijn tot 30 dagen na opsteldatum geldig.

2.6

Opdrachten worden bekrachtig door ofwel, de offerte ondertekend terug te sturen
naar De Tekstverwerker - Maalse steenweg 92 - 8310 Brugge, of door deze via e-mail te
bevestigen, met vermelding van het offertenummer en de offertedatum. of door de
betaling van de eventuele voorschotfactuur. Enkel bekrachtigde opdrachten worden
uitgevoerd.

2.7

Projecten met een vaste prijs (VPP) zullen in de offerte als dusdanig omschreven
worden.
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2.8

Deze VPP's behouden hun vaste prijs, ongeacht er tijdens de uitvoering ervan, andere
werken aan worden toegevoegd. Deze extra werken worden behandeld zoals
beschreven in 2.4.

2.9

Onder de term "net zo lang" bij de VPP's wordt verstaan dat die ingaat van zodra de
klant een aangeleverd voorstel aanvaard voor afwerking. Indien er na 10 (tien)
voorstellen nog altijd geen voorwerp tot afwerking is, wordt er overgegaan naar een
overeenkomst per uur, waarbij het tot dan gedane werk gefactureerd wordt aan 50%
van de prijs van de VPP.

Artikel 3. Intellectuele eigendom
3.1

Het intellectuele eigendom van de uitgevoerde werken blijft te allen tijde eigendom
van De Tekstverwerker.

3.2

Behoudens anders overeengekomen, is het gebruik van het intellectuele eigendom van
De Tekstverwerker niet toegestaan zolang de totaliteit van de eindfactuur niet betaald
werd.

3.2

Het gebruik van het intellectuele eigendom van de werken, uitgevoerd door De
Tekstverwerker, is enkel geldig voor het medium waarvoor het geschreven werd. Dit
medium wordt altijd vermeld in de offerte en/of de factuur. Indien de werken voor een
ander medium gebruikt worden, zonder voorafgaande toestemming van De
Tekstverwerker, dienen bijkomende auteursrechten betaald te worden.

Artikel 4. Termijnen
4.1

Indien een uitvoeringstermijn bepaald werd, gaat deze pas in, ingeval er een voorschot
geëist wordt, na ontvangst van dit voorschot. Voor het geval geen voorschot
verschuldigd is, gaat de uitvoeringstermijn in daags na de bekrachtiging van de offerte
(zoals omschreven in 2.6).

4.2

De door De Tekstverwerker opgegeven uitvoeringstermijn is slechts informatief,.
Overschrijding van de termijn geeft geen aanspraak op schadevergoeding of
ontbinding van de overeenkomst.

4.3

Indien de opdracht, tijdens de uitvoering ervan verandert of er bijkomend werk wordt
aan toegevoegd, vervalt de opgegeven uitvoeringstermijn en kan, indien de klant dit
wenst, een nieuwe uitvoeringstermijn vooropgesteld worden.

Artikel 5. Betalingen
5.1

Bij ontvangst van een ondertekende overeenkomst, is een voorschot van 25% van het
totale factuurbedrag opeisbaar, dit voorschot kan onder geen enkel beding worden
teruggevorderd.

5.2

Indien de opdracht een VPP is, wordt een voorschot van 50% gevraagd.

5.3

Indien de opdracht drukwerk bevat, wordt, na goedkeuring van de proefdruk een
tussentijdse betaling van 50% van het totale factuurbedrag aangerekend.

5.4

Het afleveren van het drukwerk gebeurt enkel indien de betaling na de goedkeuring
van de proefdruk voldaan werd. Indien door het uitblijven van die betaling het
drukwerk niet op tijd kan worden afgeleverd, kan de klant geen aanspraak maken op
schadevergoeding of de overeenkomst ontbinden.
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5.5

Tenzij anders is overeengekomen, zijn de facturen betaalbaar ten laatste 30 dagen na
factuurdatum. Betwistingen dienen binnen de 5 werkdagen na de verzending van de
factuur per aangetekend schrijven aan De Tekstverwerker kenbaar gemaakt te worden.

5.6

In geval van niet-betaling van onze facturen, is De Tekstverwerker, van rechtswege en
zonder voorafgaande ingebrekestelling, bevoegd om alle bestaande orders op te
schorten, onverminderd haar recht op schadevergoeding jegens de klant.

5.7

Vanaf de vervaldatum wordt, overeenkomstig de wet betreffende de bestrijding van
de betalingsachterstand bij handelstransacties (wet van 2 augustus 2002), van
rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest aangerekend. De aldaar
gestipuleerde interestvoet is van toepassing. Eveneens wordt de factuur verhoogd met
een schadebeding van 10% met een minimum van 40 euro.

Artikel 6. Bewijs en toepasselijk recht
6.1

Bij geschillen is het Belgische recht van toepassing. In geval van geschillen of
betwisting zijn enkel de rechtbanken van Brugge bevoegd.
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