ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
Gedeponeerd in november 2001 bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor
Zuid-Holland Zuid te Dordrecht door Albion Vertalingen VOF, opgericht op
14 augustus 1986, gevestigd te 3364 DA Sliedrecht, Stationspark 831.
BEGRIPSOMSCHRIJVING
Artikel 1
In de navolgende artikelen wordt verstaan onder:
opdrachtnemer, Albion Vertalingen VOF, Stationspark 831, 3364 DA Sliedrecht;
opdrachtgever, de natuurlijke persoon of de rechtspersoon, die Albion Vertalingen VOF
opdraagt vertaalwerkzaamheden te verrichten;
overeenkomst, de overeenkomst, waarbij Albion Vertalingen VOF zich verbindt ten behoeve
van haar opdrachtgever buiten dienstbetrekking vertaalwerkzaamheden van niet-literaire aard
te verrichten.

AANVANG
Artikel 2
Een overeenkomst tot vervaardiging van een vertaling wordt gesloten onder de voorwaarde, dat
de opdrachtnemer, na inzage van de te vertalen tekst, binnen redelijke tijd de overeenkomst
wegens gewichtige redenen alsnog op kan zeggen, zonder dat daardoor enige aansprakelijkheid
jegens de opdrachtgever ontstaat.
Het bepaalde in artikel 12 vierde lid en in artikel 13 letter b is van overeenkomstige toepassing.

ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 3
1.
De opdrachtnemer verbindt zich bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed
opdrachtnemer in acht te nemen.
2.
De opdrachtnemer is gehouden gevolg te geven aan tijdig verleende en verantwoorde
aanwijzingen omtrent de uitvoering van de opdracht.
Artikel 4
De opdrachtnemer heeft de bevoegdheid de overeenkomst door derden te doen uitvoeren.
Artikel 5
1.
De opdrachtnemer stelt de opdrachtgever onverwijld in kennis van de voltooiing van de
werkzaamheden, indien de opdrachtgever daarvan onkundig is.
2.
Heeft de opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst ten laste van de
opdrachtgever gelden uitgegeven of te diens behoeve gelden ontvangen, dan doet hij
daarvan rekening.
Artikel 6
Indien de uitvoering van de overeenkomst onaanvaardbaar is voor de opdrachtgever, geeft hij de
opdrachtnemer de gelegenheid binnen redelijke tijd de nodige verbeteringen aan te brengen.
Artikel 7
De vertaler heeft het auteursrecht op zijn vertaling.

DUUR
Artikel 8
1.
Indien de opdrachtgever niet uitdrukkelijk een afleveringsdatum heeft bedongen en
terzake niets is overeengekomen, heeft de opdrachtnemer het recht de tijd waarbinnen de
overeenkomst door hem zal worden uitgevoerd zelf naar redelijkheid te bepalen.
2.
Indien de opdracht wordt gewijzigd heeft de opdrachtnemer het recht zonder nadere
kennisgeving de afleveringsdatum naar redelijkheid te verlengen.

EINDE
Artikel 9
De overeenkomst eindigt:
- met haar volbrenging;
- op het door partijen bepaalde tijdstip;
- door opzegging, zowel regelmatige als onregelmatige;
- door ontbinding door de rechter;
- door ondercuratelestelling van de opdrachtgever of opdrachtnemer, surséance van betaling of
faillissement van de opdrachtgever, overlijden van de opdrachtnemer tenzij diens
onderneming wordt voortgezet, overlijden van de opdrachtgever indien dit bij het sluiten van
de overeenkomst is bedongen.
Artikel 10
1.
De overeenkomst wordt regelmatig opgezegd indien de opzeggingstermijn voor de
opdrachtnemer tenminste een week bedraagt.
2.
De opdrachtgever die door opzegging de overeenkomst niet regelmatig doet eindigen is
gehouden aan de opdrachtnemer de schade te vergoeden die hij lijdt doordat de
overeenkomst niet op regelmatige wijze is beëindigd.
Artikel 11
1.
Elk der partijen is te allen tijde bevoegd zich wegens gewichtige redenen tot de rechter te
wenden met het verzoek de overeenkomst te ontbinden.
2.
Als gewichtige redenen worden beschouwd veranderingen in de omstandigheden welke
van dien aard zijn, dat de overeenkomst billijkheidshalve dadelijk of na korte tijd behoort
te eindigen.

VERGOEDING
Artikel 12
1.
De opdrachtgever is aan de opdrachtnemer honorarium verschuldigd.
2.
De opdrachtnemer stelt de omvang van het honorarium vast met inachtneming van de
tarieven die hij in het algemeen gebruikt. Wanneer van deze regel wordt afgeweken, wordt
de opdrachtgever hiervan in kennis gesteld.
3.
Indien de termijn waarvoor de opdracht is verleend, in geen redelijke verhouding staat tot
de omvang van de werkzaamheden die krachtens de overeenkomst door de
opdrachtnemer moeten worden verricht en hij daarbij tekort schiet, is de opdrachtgever
het volle honorarium verschuldigd zonder dat enig beroep op schuldvergelijking mogelijk
is.
4.
De opdrachtgever vergoedt aan de opdrachtnemer de kosten aan de uitvoering van de
overeenkomst verbonden, voorzover deze niet in het honorarium zijn begrepen.
5.
Over het honorarium en de kosten wordt B.T.W. in rekening gebracht.
Artikel 13
Wanneer de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is volbracht of voordat de tijd, waarvoor zij
is verleend, is verstreken, en de verschuldigdheid van het honorarium afhankelijk is van de
volbrenging onderscheidenlijk het verstrijken van de tijd, heeft de opdrachtnemer niettemin recht:
a.
op het volle honorarium, indien de opdrachtgever de overeenkomst door onregelmatige
opzegging heeft beëindigd of de overeenkomst op grond van een aan de opdrachtgever
toe te rekenen tekortkoming is ontbonden; dit onverminderd het uit artikel 10, tweede lid,
voortvloeiend recht op vergoeding van schade;
b.
op een in verband met de reeds verrichte werkzaamheden naar billijkheid vast te stellen
deel van het honorarium, in alle overige gevallen van tussentijdse beëindiging.
Artikel 14
De opdrachtgever treedt in verzuim indien een maand is verstreken nadat de rekening is
verzonden en voorzover die nog niet geheel is voldaan. De schadevergoeding bestaat in de
wettelijke rente van de tijd, dat hij met de voldoening van die rekening in verzuim is.
Artikel 15
De bevoegdheid van de opdrachtgever de rekening te betwisten vervalt een maand nadat die is
verzonden.

AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 16
Indien twee of meer personen tezamen een overeenkomst met de opdrachtnemer hebben
gesloten, zijn zij hoofdelijk tegenover hem verbonden.
Artikel 17
1.
De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor elke schade die de opdrachtgever lijdt
tengevolge van het niet of niet correct uitvoeren van de overeenkomst, tenzij de schade
door de opdrachtnemer opzettelijk is veroorzaakt.
De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor elke schade, die de opdrachtgever lijdt
tengevolge van het niet correct uitvoeren van de overeenkomst, indien de termijn,
waarvoor de opdracht is verleend in geen redelijke verhouding staat tot de omvang van de
door hem krachtens de overeenkomst te verrichten werkzaamheden.
De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor elke schade die voortvloeit uit een door
hem vertaalde tekst die onjuist of onvolledig is.
De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de schade, welke de opdrachtgever lijdt
tengevolge van vergissingen, verzuimen, verkeerd woordgebruik of andere fouten, tenzij
de opdrachtnemer een ernstig persoonlijk verwijt treft.
Dubbelzinnigheid van de te vertalen tekst ontheft de opdrachtnemer van iedere
aansprakelijkheid.
Ingeval van aansprakelijkheid van de opdrachtnemer kan ten hoogste aanspraak
worden gemaakt op vergoeding van de door de opdrachtgever aanwijsbaar geleden directe
schade, zulks met een maximum van duizend euro (€ 1000). De opdrachtgever vrijwaart
de opdrachtnemer tegen aanspraken van derden. Indien de opdrachtgever tengevolge van
tardieve of slecht verzorgde aflevering van de vertaling schade lijdt, is hij slechts
gerechtigd tot vergoeding van de aanwijsbaar door hem geleden directe schade met een
maximum van duizend euro (€ 1000).
Geen schadevergoeding is door de opdrachtnemer verschuldigd, indien de tardieve
aflevering het gevolg is van subjectieve overmacht, waaronder in ieder geval de ziekte van
de opdrachtnemer rede is begrepen.
2.
De omvang van de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer strekt per opdracht niet
verder dan het gehele bedrag, dat hij terzake van die opdracht aan de opdrachtgever in
rekening brengt.
Artikel 18
Het recht om schadevergoeding te vorderen vervalt na verloop van zes maanden na aflevering van
de vertaling bij de opdrachtgever of op het door hem aangewezen adres.
Artikel 19
De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door verlies, vernietiging of
beschadiging van hem toevertrouwde manuscripten, documenten, boeken, papieren, videobanden,
magneetbanden, diskettes, CD-ROM’s en andere informatiedragers van welke aard ook.
De verzending daarvan geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.
Artikel 20
De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen aanspraken van derden.

RELATIEF BEVOEGDE RECHTER
Artikel 21
Alle geschillen welke voortvloeien uit de overeenkomst zullen worden onderworpen aan het
oordeel van de bevoegde rechter te Dordrecht.

TOEPASSELIJK RECHT
Artikel 22
Op de overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing in de ruimste zin des woords.
Albion Vertalingen VOF is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor ZuidHolland Zuid te Dordrecht onder inschrijfnummer 23072595.

