
Algemene Voorwaarden – Tekstbureau Goed Verwoord 

 
1. Begrippen  
In deze algemene voorwaarden worden de navolgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze 
begrippen wordt verstaan:  
1.1 Beroepsfouten: tekortkomingen, zoals vergissingen, onachtzaamheden, nalatigheden, verzuimen, onjuiste adviezen, 
die een vakbekwame en zorgvuldige opdrachtnemer onder de gegeven omstandigheden met inachtneming van normale 
oplettendheid en bij een normale vakkennis en normale wijze van vakuitoefening behoort te vermijden;   
1.2 Bijlage: een aanhangsel bij de Overeenkomst dat na parafering door beide Partijen deel uitmaakt van de 
Overeenkomst;   
1.3 Diensten: de door Opdrachtnemer op basis van de Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten 
werkzaamheden;   
1.4 Opdrachtgever: de Staat der Nederlanden of elke andere opdrachtgever die van deze algemene voorwaarden 
gebruik maakt. I.e. uzelf;   
1.5 Opdrachtnemer: de wederpartij van Opdrachtgever. I.e. Tekstbureau Goed Verwoord;   
1.6 Overeenkomst: de schriftelijke overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop de Voorwaarden 
van toepassing zijn verklaard;  
1.7 Partij: Opdrachtgever of Opdrachtnemer, afhankelijk van de context;   
1.8 Personeel van Opdrachtgever: het door Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst ter beschikking te stellen 
personeel;   
1.9 Personeel van Opdrachtnemer: de door Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Overeenkomst in te schakelen 
personeelsleden of hulppersonen die krachtens de Overeenkomst onder zijn verantwoordelijkheid zullen werken;  
1.10 Voorwaarden: deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op en deel uitmaken van de Overeenkomst;   
1.11 Werkdag: kalenderdag, behoudens weekenden en algemeen erkende feestdagen in de zin van artikel 3, eerste 
lid, van de Algemene Termijnenwet. 2.  
 
2. Toepassing  
2.1 Wijzigingen van of aanvulling op de Overeenkomst of afwijkingen van (onderdelen van) de Voorwaarden zijn 
slechts bindend, voor zover zij uitdrukkelijk tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen.  
2.2 In geval van strijdigheid tussen de Nederlandse tekst van deze Voorwaarden en vertalingen daarvan, prevaleert 
steeds de Nederlandse tekst. 
 
3. Garanties van de Opdrachtnemer  
3.1 Opdrachtnemer garandeert dat de door of namens hem te verrichten Diensten voldoen aan de in de 
Overeenkomst vastgelegde eisen.  
3.2 Opdrachtnemer garandeert dat de door of namens hem te verrichten Diensten op vakbekwame wijze worden 
uitgevoerd. 
 
4. Beoordeling en acceptatie  
4.1 Opdrachtgever beoordeelt de resultaten van de Diensten binnen een termijn van 10 werkdagen na levering. 
Indien Opdrachtgever de resultaten als voldoende beoordeelt, accepteert hij deze door middel van een kennisgeving 
aan Opdrachtnemer.   
4.2 Indien Opdrachtgever de resultaten van de Diensten als onvoldoende beoordeelt, stuurt hij Opdrachtnemer een 
kennisgeving van niet-acceptatie.  
4.3 Opdrachtgever kan de resultaten van de Diensten door derden laten beoordelen.   
4.4 Indien Opdrachtgever dat noodzakelijk acht, kan hij na kennisgeving aan Opdrachtnemer de acceptatietermijn 
verlengen met nogmaals 10 Werkdagen.   
4.5 Indien Opdrachtgever zich niet binnen een termijn van 10 Werkdagen na levering over de beoordeling heeft 
uitgelaten, worden de resultaten van de Diensten geacht te zijn geaccepteerd.  
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6. Voortgangsrapportage  
6.1 Opdrachtnemer rapporteert over de voortgang van de werkzaamheden aan Opdrachtgever zo vaak en op de 
wijze als in de Overeenkomst is bepaald dan wel Opdrachtgever nodig acht.  
6.2 Opdrachtgever staat vrij om op elk willekeurig moment een voortgangsrapportage op te vragen 
aan Opdrachtnemer. 
 
7. Wijze van kennis geven  
7.1 Kennisgevingen van Partijen op grond van de Overeenkomst worden schriftelijk gedaan.   
7.2 Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht, tenzij deze schriftelijk zijn 
bevestigd.  
7.3 Onder ‘schriftelijk’ wordt tevens ‘langs elektronische weg’ verstaan, waarbij:   
a. de kennisgeving raadpleegbaar is door de geadresseerde,   
b. de authenticiteit van de kennisgeving in voldoende mate is gewaarborgd, en   
c. de identiteit van de kennisgever met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld.  

 
8. Geheimhouding  
8.1 Opdrachtnemer maakt hetgeen hem bij de uitvoering van de Overeenkomst ter kennis komt en waarvan hij het 
vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden op geen enkele wijze verder bekend, behalve voor 
zover enig wettelijk voorschrift of een uitspraak van de rechter hem tot bekendmaking daarvan verplicht.   
8.2 Opdrachtnemer geeft geen persberichten uit en doet geen andere openbare mededelingen met betrekking tot 
de onderhavige opdracht dan na voorafgaande toestemming van Opdrachtgever.   
8.3 Opdrachtnemer stelt alle gegevens (schriftelijke stukken, computerbestanden, etc.) die hij in het kader van 
de uitvoering van de Overeenkomst onder zich heeft, binnen 10 Werkdagen na beëindiging van de 
desbetreffende werkzaamheden aan Opdrachtgever ter beschikking.   
8.4 Opdrachtgever kan bij de Overeenkomst een boete stellen op het schenden van de geheimhoudingsverplichting. 
Betaling van die onmiddellijk opeisbare boete laat de gehoudenheid van Opdrachtnemer om de schade die het 
gevolg is van de schending te vergoeden onverlet.  
 
9. Vergoeding  
9.1 Opdrachtgever vergoedt aan Opdrachtnemer de overeengekomen kosten, zoals in de Overeenkomst 
overeengekomen. 
 
10. Facturering  
10.1 Het recht op betaling ontstaat na acceptatie door Opdrachtgever van de resultaten van de verrichte Diensten. 
Opdrachtnemer factureert binnen 30 dagen na acceptatie.   
10.2 Opdrachtnemer verzendt de factuur elektronisch zodat deze met inachtneming van de door Opdrachtgever 
gegeven specificaties elektronisch kan worden ontvangen en verwerkt.   
10.3 Opdrachtnemer zendt de factuur toe aan Opdrachtgever onder vermelding van datum en nummer van de 
Overeenkomst, van het btw-bedrag en, indien van toepassing op grond van artikel 14.1, onder overlegging van een 
afschrift van de kennisgeving van acceptatie, alsmede andere door Opdrachtgever verlangde gegevens.   
10.4 Indien is overeengekomen dat betaling volgens nacalculatie plaatsvindt, specificeert en factureert 
Opdrachtnemer de factuur in door Opdrachtgever eventueel nader aangegeven vorm. In de factuur doet 
Opdrachtnemer opgave van het aantal en de data van de werkelijk en noodzakelijk bestede dagen of uren, waarbij 
Opdrachtnemer een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden geeft, alsmede een omschrijving van de 
eventuele reis- en verblijfkosten, indien deze niet zijn inbegrepen in de dag- of uurtarieven.  
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11. Betaling en controle  
11.1 Opdrachtgever betaalt het door hem op basis van de Overeenkomst aan Opdrachtnemer verschuldigde bedrag 
uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de desbetreffende factuur indien deze voldoet aan het bepaalde in de 
Overeenkomst.   
11.2 Indien Opdrachtgever een factuur zonder geldige reden niet binnen het verstrijken van de in het vorige lid 
genoemde termijn heeft voldaan, is hij van rechtswege de wettelijke rente over het openstaande bedrag 
verschuldigd. Op de rentevergoeding kan Opdrachtnemer geen aanspraak maken, indien de desbetreffende factuur 
niet aan het gestelde in artikel 10, tweede tot en met vierde lid, voldoet Deze regeling wordt niet langer dan 30 
dagen aangehouden.   
11.3 Indien Opdrachtgever een factuur zonder geldige reden niet binnen het verstrijken van de in het vorige lid 
genoemde termijn heeft voldaan, is Opdrachtnemer gerechtigd de facturering te laten overnemen door een 
incassobureau.   
11.4 Opdrachtgever kan de door Opdrachtnemer verzonden factuur door een door Opdrachtgever aan te wijzen 
accountant als bedoeld in artikel 2:393, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek op inhoudelijke juistheid laten 
controleren. Opdrachtnemer verleent de betrokken accountant inzage in boeken en bescheiden en verstrekt hem 
alle gegevens en informatie die deze verlangt. De controle is vertrouwelijk en strekt zich niet verder uit dan voor 
het verifiëren van de facturen is vereist. De   
accountant brengt zijn rapportage zo spoedig mogelijk aan Partijen uit. De kosten van het accountantsonderzoek 
komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij uit het onderzoek van de accountant blijkt dat de factuur niet juist 
dan wel onvolledig is, in welk geval bedoelde kosten voor rekening van Opdrachtnemer komen.   
11.5 Opdrachtgever kan de betaling van een factuur of een deel daarvan, waarover tussen Partijen geen 
overeenstemming bestaat, opschorten gedurende de periode van het accountantsonderzoek. Van deze bevoegdheid 
maakt Opdrachtgever uitsluitend gebruik, indien bij hem redelijke twijfel bestaat omtrent de juistheid van de 
desbetreffende factuur.   
11.6 Overschrijding van een betalingstermijn door Opdrachtgever of niet-betaling van een factuur op grond van 
vermoedelijke inhoudelijke onjuistheid daarvan of ingeval van ondeugdelijkheid van de gefactureerde Diensten geeft 
Opdrachtnemer het recht zijn werkzaamheden op te schorten dan wel te beëindigen.  
 
12. Dreigende vertraging  
12.1 Indien de voortgang van de werkzaamheden vertraging dreigt te ondervinden, bericht Opdrachtnemer 
dat onmiddellijk aan Opdrachtgever met vermelding van oorzaak en consequenties daarvan. Tevens stelt 
Opdrachtnemer maatregelen voor om verdere vertraging te voorkomen.   
12.2 Binnen 14 dagen na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde melding, bericht Opdrachtgever of hij al dan 
niet instemt met de voorgestelde maatregelen en de genoemde consequenties. Instemming houdt niet in dat 
Opdrachtgever de oorzaak van de dreigende vertraging erkent en laat alle andere rechten of vorderingen die 
Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst toekomen onverlet.  
 
13. Aansprakelijkheid  
13.1 Indien één der Partijen tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, kan de 
andere Partij haar in gebreke stellen. De nalatige Partij is echter onmiddellijk in verzuim als nakoming van de 
desbetreffende verplichtingen anders dan door overmacht binnen de overeengekomen termijn reeds blijvend 
onmogelijk is. De ingebrekestelling geschiedt schriftelijk, waarbij aan de nalatige Partij een redelijke termijn wordt 
gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen. Deze termijn is een fatale termijn. Indien nakoming binnen deze 
termijn uitblijft, is de nalatige Partij in verzuim.   
13.2 De in het vorige lid genoemde ingebrekestelling is niet vereist indien de termijn waarbinnen de 
overeengekomen Diensten verricht hadden moeten zijn, voor de afloop daarvan is verlengd. Indien de in het vorige 
lid bedoelde nakoming ook niet heeft plaatsgevonden voor het eind van de verlengde termijn, is de nalatige Partij 
vanaf dat moment direct in verzuim.  
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14. Ontbinding en opzegging  
14.1 Onverminderd hetgeen overigens in de Overeenkomst is vastgelegd, kan elk van de Partijen de Overeenkomst 
door middel van een aangetekend schrijven buiten rechte geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien de andere Partij in 
verzuim is dan wel nakoming blijvend of tijdelijk onmogelijk is.   
14.2 Indien één der Partijen gedurende een redelijke termijn ten gevolge van overmacht haar verplichtingen op 
grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, heeft de andere Partij het recht de Overeenkomst door middel van 
een aangetekend schrijven met inachtneming van een redelijke termijn buiten rechte geheel of gedeeltelijk te 
ontbinden, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding ontstaat.   
14.3 Indien de Overeenkomst gedeeltelijk is ontbonden, bestaat de terugbetalingsverplichting alleen voor zover de 
betalingen op het ontbonden gedeelte betrekking hebben.   
14.4 Opdrachtgever kan voorts de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven te allen tijde 
opzeggen. Tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer vindt alsdan afrekening plaats op basis van de door de 
Opdrachtnemer ter zake van de uitvoering van de onderhavige opdracht verrichte Diensten en in 
redelijkheidgemaakte kosten en van de voor de uitvoering van de opdracht in redelijkheid voor de toekomst reeds 
aangegane verplichtingen. Opdrachtgever hoeft Opdrachtnemer op generlei wijze anderszins schadeloos te stellen 
voor de gevolgen van de opzegging van de Overeenkomst.  
 
15. Intellectuele eigendomsrechten  
15.1 Alle intellectuele eigendomsrechten die kunnen of zullen kunnen worden uitgeoefend – waar en wanneer dan 
ook – ten aanzien van de resultaten van de verrichte Diensten die Opdrachtnemer voor Opdrachtgever verricht, 
berusten bij Opdrachtgever. Deze rechten worden op grond van de Overeenkomst door Opdrachtnemer op het 
moment van het ontstaan daarvan aan Opdrachtgever overgedragen, welke overdracht door Opdrachtgever reeds 
nu voor alsdan wordt aanvaard.   
15.2 Voor zover de resultaten, bedoeld in het eerste lid, tot stand komen met gebruikmaking van reeds bestaande, 
niet aan Opdrachtgever toekomende intellectuele eigendomsrechten, verleent Opdrachtnemer aan Opdrachtgever 
een niet-exclusief gebruiksrecht van onbepaalde duur. Opdrachtnemer garandeert in dat geval gerechtigd te zijn 
tot het verlenen van vorenbedoeld gebruiksrecht.   
15.3 Voor zover voor de overdracht van de rechten, bedoeld in het eerste lid, een nadere akte zou zijn vereist, 
machtigt Opdrachtnemer Opdrachtgever reeds nu voor alsdan onherroepelijk om zodanige akte op te maken en 
namens Opdrachtnemer te ondertekenen, onverminderd de verplichting van Opdrachtnemer om op eerste verzoek 
van Opdrachtgever aan de overdracht van deze rechten medewerking te verlenen, zonder daarbij voorwaarden te 
kunnen stellen. Opdrachtnemer machtigt voor zover nodig Opdrachtgever hierdoor onherroepelijk om de overdracht 
van deze intellectuele eigendomsrechten in de desbetreffende registers te doen in- of overschrijven.   
15.4 Indien tussen partijen verschil van mening bestaat over intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de 
resultaten van de verrichte Diensten wordt, behoudens tegenbewijs, ervan uitgegaan dat die rechten bij 
Opdrachtgever berusten. In alle gevallen mag Opdrachtgever het bij de Overeenkomst beoogde gebruik van de 
uitkomst van de resultaten maken.   
15.5 Opdrachtnemer doet hierbij afstand jegens Opdrachtgever van alle eventueel aan hem, Opdrachtnemer, 
toekomende zogenaamde persoonlijkheidsrechten als bedoeld in de Auteurswet, in de mate als de toepasselijke 
regelgeving zodanige afstand toelaat. Opdrachtnemer doet, hiertoe gevolmachtigd, ook namens het aan zijn 
zijde betrokken Personeel, afstand jegens Opdrachtgever van alle eventueel aan deze personeelsleden 
toekomende persoonlijkheidsrechten, in de mate als de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat.   
15.6 Opdrachtnemer mag de resultaten van de verrichte Diensten in generlei vorm aan derden beschikbaar stellen, 
noch hierover aan derden enige inlichting te verschaffen, tenzij Opdrachtgever uitdrukkelijk toestemming hiervoor 
heeft verleend. Opdrachtgever kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden.   
15.7 Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen aanspraken van derden ter zake van (eventuele) inbreuk op 
intellectuele eigendomsrechten van die derden, vergelijkbare aanspraken met betrekking tot kennis, ongeoorloofde 
mededinging en dergelijke daaronder begrepen. Opdrachtnemer verplicht zich tot het op zijn kosten treffen van alle 
maatregelen die kunnen bijdragen tot voorkoming van stagnatie en tot beperking van de te maken extra kosten of de 
te lijden schade als gevolg van bedoelde inbreuken.  
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15.8 Onverminderd het hiervoor bepaalde kan Opdrachtgever, indien derden Opdrachtgever ter zake van schending 
van intellectuele eigendomsrechten aansprakelijk stellen, de Overeenkomst schriftelijk, buiten rechte, geheel of 
gedeeltelijk ontbinden. Van zijn recht tot ontbinding van de Overeenkomst maakt Opdrachtgever geen gebruik dan 
na voorafgaand overleg met Opdrachtnemer. 

 
16. Overdracht rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst  
16.1 Partijen mogen de uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen niet zonder toestemming van 
de andere Partij aan een derde overdragen. Toestemming wordt niet zonder redelijke grond geweigerd. Partijen 
kunnen daaraan voorwaarden verbinden.  
16.2 Het eerste lid geldt niet ten aanzien van het vestigen van beperkte rechten, zoals een pandrecht. 
 
17. Nietige en vernietigde bepalingen  
Indien één of meer bepalingen van de Voorwaarden of de Overeenkomst nietig blijken te zijn of door de rechter 
vernietigd worden, behouden de overige bepalingen van de Voorwaarden of de Overeenkomst hun rechtskracht. 
Partijen zullen over de nietige of vernietigde bepalingen overleg voeren teneinde een vervangende regeling te 
treffen. De vervangende regeling tast de strekking van de Voorwaarden of de Overeenkomst niet aan. 

 
18. Vervolgopdracht  
Opdrachtnemer kan aan de Overeenkomst geen enkel recht ontlenen voor de verkrijging van een vervolgopdracht. 
 
19. Melding in publicaties of reclame-uitingen  
Opdrachtnemer maakt in publicaties of reclame-uitingen geen melding van de opdrachtverlening en gebruikt de 
naam van Opdrachtgever niet als referentie dan na toestemming van Opdrachtgever. 
 
20. Voortdurende bepalingen  
Bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na afloop van de Overeenkomst voort te duren, behouden nadien 
hun werking. Tot deze bepalingen behoren onder meer: intellectuele eigendomsrechten (artikel 15), geheimhouding 
(artikel 8), geschillen en toepasselijk recht (artikel 21). 
 
21. Geschillen en toepasselijk recht  
21.1 Ieder geschil tussen partijen ter zake van de Overeenkomst wordt bij uitsluiting voorgelegd aan de daartoe 
bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag, tenzij partijen alsnog een andere vorm van geschillenbeslechting 
zullen overeenkomen. 
21.2 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

 
22. Studentenkorting  
22.1 Op vertoon van een geldige studentenpas mag de Opdrachtgever aanspraak maken op een korting van 
hoogstens 10%.  
22.2 De korting word verrekend op het totaalbedrag van de afgenomen diensten inclusief btw per offerteaanvraag.   
22.3 Opdrachtgever kan aan de vooraf gegeven korting geen enkel recht ontlenen voor de verkrijging van korting op 
een vervolgopdracht.   
22.4 Een studentenpas wordt geldig verklaard wanneer deze een verloopdatum heeft in de toekomst van de datum 
waarop de offerte is aangevraagd is. De houder van de pas is tevens gelijk aan de Opdrachtgever.   
22.5 Indien de aanvraag voor studentenkorting niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden, mag deze geweigerd 
worden door Opdrachtnemer. Hierover zal correspondentie plaatsvinden.  
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