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Algemene voorwaarden. 

1. Tenzij anders overeengekomen is het publiceren van door mij ingesproken teksten pas 

na betaling toegestaan. 

2. Na opname ontvangt de opdrachtgever een factuur. Deze dient binnen 14 dagen betaald 

te zijn. 

3. Indien opdrachtgever zich daar niet aan houdt heb ik het recht de incassokosten plus het 

wettelijke bepaalde kredietpercentage door te berekenen. Tevens heb ik het recht de 

ingesproken tekst terug te vorderen / van de website of zender te laten verwijderen. 

Eveneens op kosten van de opdrachtgever. 

4. Tegen betaling van de overeengekomen tarieven heeft de opdrachtgever het recht om 

ingesproken teksten te gebruiken. Als het gaat om een commerciële productie, zoals een 

commercial, heeft de opdrachtgever het recht deze een jaar lang te gebruiken. Daarna 

dient hij of zij contact met me op te nemen om afspraken te maken over verder gebruik. 

5. Voor een opdracht in behandeling wordt genomen stel ik opdrachtgever van het 

betreffende tarief op de hoogte. In dit tarief zijn de kosten van mijn thuisstudio 

opgenomen. 

Niet inbegrepen zijn eventuele andere kosten ( reis, verblijf, huur/gebruik van specifieke 

apparatuur, studio of andere akoestische ruimte. Indien aan de orde worden deze kosten 

afzonderlijk en gespecificeerd voorgelegd aan opdrachtgever. 

6. Het is niet toegestaan eerder door mij ingesproken teksten te gebruiken voor andere 

producties, er nieuwe commercials/promo’s van te maken of voor andere doeleinden te 

gebruiken dan waar ze oorspronkelijk voor zijn ingesproken. 

7. De opdrachtgever geeft vooraf aan voor welke media en/of zender de tekst gebruikt gaat 

worden en geeft duidelijk aan of het bijvoorbeeld om een lokale, regionale of landelijke 

zender gaat. Een lokale zender is een zender die in hooguit twee gemeenten officieel te 

ontvangen is. Een regionale spot is alles wat daarbuiten valt en binnen een provincie te 

ontvangen is. Ik spreek van landelijk als het gaat om twee of meer provincies. Ook een 

opdracht voor internet is landelijk. 

8. Alle teksten worden aangeleverd met daarbij een duidelijke briefing wat betreft 

doelstelling, doelgroep, tone of voice, lengte van de opname en technische specificaties. 

9. Alle audiofiles worden onbewerkt verzonden via internet (WeTransfer / Dropbox / Ftp) in 

een samen overeengekomen format (wav, mp3, etc). Opdrachtgever draagt zelf zorg 

voor audionabewerking door een audiotechnicus / soundengeneer. 

10. Opdrachtgever geeft een correct factuuradres door, dit mag geen postbusnummer zijn. 

Alle tarieven zijn exclusief 21% btw. 

11. De opdrachtgever levert de teksten compleet en foutloos aan.  

12. Spreekfouten worden kosteloos verbeterd. 


