
 
Algemene Voorwaarden Nienke van Oeveren Redactie 
 
Nienke van Oeveren Redactie hanteert vanaf 20-3-2019 onderstaande algemene voorwaarden.  
 
Opdrachtnemer is Nienke van Oeveren Redactie, hierna genoemd Boekredactie. De andere partij wordt 
hierna genoemd ‘de opdrachtgever’. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op offertes, 
diensten en facturen tussen Boekredactie en de opdrachtgever, tenzij van deze algemene voorwaarden 
in de opdrachtovereenkomst schriftelijk wordt afgeweken. 
 
Artikel 1 Offertes 
1. Alle offertes en aanbiedingen van Boekredactie zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor 
aanvaarding is gesteld. Wanneer er geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt het aanbod altijd na 1 
jaar. 
2. De in een offerte of aanbod vermelde prijzen zijn exclusief btw en exclusief in het kader van de 
overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, 
tenzij anders aangegeven. 
3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Boekredactie niet tot het verrichten van een gedeelte van de 
opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen en offertes gelden niet 
automatisch voor toekomstige opdrachten. 
4. Aan een oriënterend gesprek en een gratis adviesgesprek zijn geen kosten verbonden. Wanneer het 
kennismakingsgesprek echter overgaat in een werkbespreking en al direct wordt ingegaan op mogelijke 
oplossingen, kunnen er kosten in rekening worden gebracht. 
5. Wanneer de opdrachtgever teksten opstuurt of contact opneemt om advies te winnen, beschouwt 
Boekredactie dit als dat een akkoord van het aanbod en begint de uitvoering van de opdracht. 
 
Artikel 2 Uitvoering van de opdracht 
1. Boekredactie zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed 
vakmanschap uitvoeren, in overeenstemming met haar aanbod.  
2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Boekredactie aangeeft dat deze 
noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk 
zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, op tijd aan Boekredactie worden verstrekt. 
3. Boekredactie kan een derde partij inschakelen om de opdracht uit te voeren binnen de gestelde termijn 
en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Zij informeert de opdrachtgever hierover. 
4. Wanneer de omvang van het gestuurde manuscript in grootte afwijkt van de offerte of het aanbod van 
Boekredactie, wordt de factuurwaarde verrekend met dat aanbod. Bij grote afwijkingen tussen het aanbod 
en het gestuurde manuscript kan er overleg plaatsvinden tussen de opdrachtgever en Boekredactie. 
5. Boekredactie geeft adviezen in de vorm van coaching, tekstadvies, redactie, uitgeefadvies, 
taaladviezen en taalcorrecties. De opdrachtgever is vrij om deze adviezen al dan niet over te nemen. 
6. Wanneer tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering 
daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen de partijen in onderling overleg 
de overeenkomst aanpassen. Boekredactie heeft dan het recht om het oorspronkelijk overeengekomen 
bedrag te verhogen. Door een wijziging van de overeenkomst kan ook de oorspronkelijk opgegeven 
termijn van uitvoering worden gewijzigd. 
7. Wanneer Boekredactie met de opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is 
zij niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs, wanneer de verhoging 
van de prijs voortvloeit uit omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet 
waren te voorzien. 
 



Artikel 3 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst 
1. Boekredactie is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te 
ontbinden, wanneer de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet op 
tijd nakomt. 
2. Boekredactie kan de overeenkomst ontbinden wanneer zich omstandigheden voordoen waardoor 
nakoming van de overeenkomst onmogelijk is. 
3. Wanneer de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Boekredactie op de 
opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 
4. Wanneer Boekredactie tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op geen enkele manier verplicht tot 
vergoeding van schade en kosten die daardoor ontstaan. 
5. Wanneer de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, kan Boekredactie vergoeding van de 
schade in rekening brengen bij de opdrachtgever, waaronder de kosten die direct en indirect ontstaan 
door de ontbinding. 
6. Wanneer de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Boekredactie, zal zij in overleg met de 
opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit 
tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Wanneer de overdracht van de 
werkzaamheden voor Boekredactie extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze bij de 
opdrachtgever in rekening gebracht. 
 
Artikel 4 Overmacht 
1. Boekredactie is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever 
wanneer zij daartoe gehinderd wordt door onvoorziene omstandigheden als ziekte of 
familieomstandigheden. 
2. Boekredactie kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de 
overeenkomst opschorten. Wanneer deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der 
partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de 
andere partij. 
3. Voor zover Boekredactie bij het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst 
inmiddels gedeeltelijk is nagekomen, is zij gerechtigd om deze werkzaamheden apart te factureren. De 
opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke 
overeenkomst. 
 
Artikel 5 Betaling 
1. Bij langdurige en/of omvangrijke opdrachten kan Boekredactie een betaling in termijnen verlangen. 
2. Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. 
3. Wanneer de opdrachtgever in gebreke blijft door een factuur niet op tijd of niet volledig te betalen, dan 
is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan de wettelijke handelsrente 
verschuldigd. De handelsrente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de 
opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 
4. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de rente tevens 
de gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, daaronder begrepen de kosten voor 
advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten zijn 15% van het 
factuurbedrag met een minimum van 200 euro.  
 
Artikel 6 Auteursrecht en vermelding 
1. Boekredactie verleent bij levering van teksten, artikelen en andere werken in de zin van de Auteurswet 
een exclusieve licentie voor het eenmalige publicatierecht en wel uitsluitend voor het overeengekomen 
gebruik. De herpublicatie, de publicatie in enig ander medium en ieder ander gebruik dan 
overeengekomen is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Boekredactie. 



Zij kan voor de toestemming een vergoeding vragen. Wel mag Boekredactie gebruikmaken van de 
teksten ter illustratie van haar werk.  
2. Zolang de opdracht niet tot tevredenheid is afgewikkeld en/of nog niet helemaal is betaald, blijven alle 
rechten bij Boekredactie. 
3. Bij elke publicatie van geleverde teksten dient de opdrachtgever de naam van Nienke van Oeveren te 
vermelden. 
4. Bij boeken en e-books waarover Boekredactie volgens de overeenkomst tekstadvies, redactie, 
eindredactie of proefcorrectie heeft geleverd, komt in het colofon de vermelding ‘Nienke van Oeveren, 
Boekredactie’ te staan.  
 
Artikel 7 Presentexemplaren  
1. Boekredactie ontvangt voor haar archief een presentexemplaar van alle publicaties die zij heeft 
verzorgd of waaraan zij een bijdrage heeft geleverd. 
 
Artikel 8 Aansprakelijkheid 
1. De opdrachtgever heeft als inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde teksten en diensten te 
controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit 
voortvloeit. Hij vrijwaart Boekredactie tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of 
toekomstige wetgeving, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Boekredactie. 
2. Boekredactie is niet aansprakelijk voor fouten in de publicatie. 
3. Boekredactie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Boekredactie is 
uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte gegevens. 
4. Boekredactie is nooit aansprakelijk voor indirecte schade. 
5. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever als bedoeld in dit artikel dienen binnen 30 dagen na de 
levering schriftelijk bij Boekredactie te zijn ingediend. 
6. Wanneer Boekredactie toch aansprakelijk mocht zijn voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt 
tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de 
aansprakelijkheid betrekking heeft.  
 
Artikel 9 Geschillen 
1. In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of daarop voortbouwende 
overeenkomsten, proberen partijen deze in eerste instantie op te lossen met behulp van onpartijdige 
bemiddeling. Wanneer het onmogelijk blijkt het geschil op te lossen met behulp van bemiddeling, zal het 
geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van Boekredactie.  
2. Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.  
 
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 20-3-2019. 


