
Algemene Voorwaarden Tekstbureau ‘t Kofschaap 

artikel 1.             Algemeen 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en 
overeenkomst tussen mij, Marleen Vedder - Lam van Tekstbureau ’t Kofschaap en 
jou als opdrachtgever. Als wij andere afspraken hebben gemaakt en deze hebben 
vastgelegd, dan zijn die afspraken leidend er vervallen de voorwaarden in dit 
document.  

artikel 2               Offertes en aanbiedingen 

Deze offerte is 1 maand geldig en vervalt daarna. Offertes zijn maatwerk. Wil je 
slechts van een deel van de offerte gebruikmaken? Prima! Maar dan ontvang je een 
nieuwe aangepaste offerte met daarbij bijbehorende prijs. Bij langdurige projecten 
(1 maand of meer) vraag ik om een aanbetaling van 20% van het volledige 
factuurbedrag. 

artikel 3               Contractsduur en uitvoering werkzaamheden 

De overeenkomst die wij aangaan is voor een bepaalde tijd, namelijk de duur van 
een opdracht. Uiteraard zal ik naar mijn beste inzicht en vermogen en 
overeenkomstig aan de eisen van goed vakvrouwschap de opdracht uitvoeren.  

Jij mag na de eerste versie van een product gewenste wijzigingen doorgeven. Deze 
zullen in onderling overleg worden uitgevoerd. Wijzigingen die na oplevering van 
de definitieve versie van een tekst of product worden verlangd voer ik uit tegen 
mijn uurtarief. Als je zelf gaat schrappen of toevoegen in een tekst, dan heb ik het 
recht publicatie tegen te gaan en te eisen dat mijn naam niet wordt verbonden aan 
deze tekst of dit product. Daar waar mogelijk (websiteteksten, jaarverslagen, 
brochures) zie ik graag mijn naam terug in het colofon. 

In drukke perioden maak ik graag gebruik van extra helpende handen. Als ik jouw 
opdracht deels door een ander laat uitvoeren, dan stel ik je daarvan van te voren op 
de hoogte. Anders mag je er altijd vanuit gaan dat ik persoonlijk de opdracht oppak. 
Wanneer het uiteindelijke product wordt geleverd, ben jij verplicht deze af te 
nemen.  

Om tot een goed eindresultaat te komen is het erg belangrijk dat jij alle gegevens en 
informatie verstrekt binnen de gestelde termijnen. Wanneer dit niet gebeurt ben ik 
niet aansprakelijk als het product niet op tijd geleverd kan worden. Ik ga bij mijn 
werkzaamheden uit van de informatie die ik van jou als opdrachtgever ontvang. 



Uiteraard ga ik zorgvuldig om met de verkregen informatie en verwacht ik ook dat 
jij zorgvuldig omgaat met mijn gegevens en documenten.  

artikel 4               Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de 
overeenkomst 

Kom je jouw verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig 
na? Dan mag ik mijn verplichtingen opschorten of de overeenkomst ontbinden. Als 
tijdens de looptijd van de opdracht, deze wordt aangepast of uitgebreid, dan kan 
niet van mij worden gevraagd tegen dezelfde condities het product te leveren. Blijkt 
de opdracht onmogelijk? Ook dan mag ik de overeenkomst ontbinden. Het werk 
wat tot de ontbinding van de overeenkomst is gedaan dient meteen te worden 
vergoed. Als ik overga tot opschorting of ontbinding omdat het onmogelijk blijkt 
mijn werkzaamheden uit te voeren door een gebrek van de opdrachtgever, dan kan 
eventuele schade of kosten niet op mij worden verhaald.  

artikel 5              Betaling en incassokosten 

De factuur moet binnen 14 dagen na factuurdatum worden voldaan. Reiskosten 
worden apart gespecificeerd op factuur en komen neer op 0,21 cent per kilometer 
met uitzondering van OV. Als de factuur na 14 dagen en de tweede herinnering niet 
is voldaan dan zijn eventuele incassokosten voor jouw rekening. 

artikel 6              Eigendomsvoorbehoud 

Wat ik maak blijft mijn eigendom. De producten die ik lever mogen niet worden 
doorverkocht. Geleverde producten mag ik gebruiken voor mijn portfolio. Het is 
niet de bedoeling dat het geleverde product of delen hiervan voor andere 
doeleinden worden gebruikt dan dat wij hebben afgesproken. Het auteursrecht blijft 
in handen van Tekstbureau ’t Kofschaap.  

artikel 7               Aansprakelijkheid 

Ik, Tekstbureau ‘t Kofschaap, ben niet aansprakelijk voor schade van welke aard 
ook, ontstaan doordat ik ben uitgegaan van de informatie die jij als opdrachtgever 
hebt verstrekt. Als ik al aansprakelijk ben, uitsluitend voor directe schade, dan is 
deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag wat mijn verzekeraar uitkeert. Directe 
schade is schade aan goederen of producten als kan worden aangetoond dat deze 
door mij is ontstaan.  

Indirecte schade is nooit op mij te verhalen zoals gederfde winst of gevolgschade. 
Op het moment dat de tekst wordt afgenomen ga jij akkoord met de inhoud van de 
tekst en ben je verantwoordelijk voor de gevolgen die het plaatsen van de tekst met 
zich meebrengt. Ik kan niet aansprakelijk worden gesteld als een 



communicatieplan, nadat deze is geaccepteerd en uitgevoerd door de 
opdrachtgever, niet het gewenste effect heeft. 

artikel 11            Toepasselijk recht en geschillen 

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Tekstbureau ‘t Kofschaap partij is, is uitsluitend 
het Nederlands recht van toepassing. De rechter in de vestigingsplaats van ‘t 
Kofschaap is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet 
dwingend anders voorschrijft.  

artikel 12            Vindplaats en wijziging voorwaarden 

Deze voorwaarden staan op de website www.tekstbureaukofschaap.nl. 

  

  

© 't Kofschaap 2020 | KvK: 60658339 | BTW-nr.: NL018515617B01 | IBAN: 
NL29 INGB 0006 4808 44 | Marleen Lam LinkedIn 
 

http://nl.linkedin.com/pub/marleen-lam/1b/39b/900?trk=cws-ppw-member-0-0

