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ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EMILIE VAN STEEN VOOR DE DIENST 

‘EMILIE SPREEKT IN’ 

 

Artikel 1 – Toepasselijkheid  

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten 
en aanvullende vervolgopdrachten van opdrachtgevers van Emilie 
van Steen, h.o.d.n. ‘Lapidair Teksten’, voor zover daarvan bij 
afzonderlijke overeenkomst niet wordt afgeweken. 

 
1.2 Opdrachtgever is degene in wiens opdracht en voor wiens rekening 

de werkzaamheden worden uitgevoerd. Dat wil zeggen: de 
partij/persoon die Lapidair Teksten een inspreekopdracht geeft, is de 
wettelijke opdrachtgever. Ook als hij/zij een tussenpersoon is en 
handelt voor een andere partij. 

 
Artikel 2 – Boekingen/Offertes/Opdrachtbevestiging 

2.1 Boekingen: de doorgegeven beschikbaarheid blijft 48 uur geldig. Als 
Lapidair Teksten na 48 uur niets van de opdrachtgever heeft 
vernomen, is zij vrij om een andere opdracht aan te nemen. 

 
2.2 Een opdracht is bindend voor zover deze door Lapidair Teksten, 

zonder voorbehoud, is aanvaard. 
 
2.3 Offertes, ongeacht in welke vorm, zijn vrijblijvend totdat de daaruit 

voortvloeiende opdracht bindend is geworden. 
 
2.4 In de offerte en/of opdrachtbevestiging wordt de opdracht zo 

nauwkeurig mogelijk omschreven. Daarbij wordt in ieder geval 
aangegeven: 
- Het doel van de opdracht en de daaraan door de 

opdrachtgever te stellen eisen; 
- De van de opdrachtgever verlangde medewerking en 

informatie die noodzakelijk of gewenst is voor de uitvoering 
van de opdracht en de termijn waarbinnen die medewerking 
en/of informatie dient te worden verschaft; 

- De termijn waarbinnen de opdracht dient te worden 
uitgevoerd; 

- De wijze waarop de opdracht dient te worden uitgevoerd c.q. 
de te vervaardigen productie dient te worden aangeleverd. 

 
Artikel 3 - Inhoud opdracht  

3.1 Lapidair Teksten verplicht zich tot een zorgvuldige uitvoering van de 
opdracht met inachtneming van de wensen van de opdrachtgever en 
in overeenstemming met de in deze branche geldende professionele 
normen. Als de opdrachtgever en Lapidair Teksten een datum en tijd 
zijn overeengekomen, houdt zij zich aan die afspraak en zorgt zij 
ervoor dat de sessie/opname perfect verloopt.  
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3.2 In geval van een commercial moet de opdrachtgever vooraf 
aangeven voor welke radio- en/of tv-zender de tekst en/of opname 
gebruikt gaat worden en duidelijk aangeven of het 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 één provincie te 
ontvangen is. Lapidair Teksten spreekt van landelijk als het gaat om 
twee of meer provincies. 

 
3.3 De opdrachtgever moet altijd aangeven waar een door Lapidair 

Teksten geschreven tekst/opname voor gebruikt gaat worden en op 
welk medium. 

 
3.4 Alle teksten die worden aangeleverd moeten zijn voorzien van een 

duidelijke briefing wat betreft de tone of voice, uitleg bij de uitspraak 
van niet-reguliere woorden/uitspraken, lengte van de opname, 
technische specificatie. 

 
3.5 Aangeleverde teksten dienen foutloos te zijn. Retakes door foutieve 

teksten zullen worden doorberekend. 
 
3.6 Indien de opdrachtgever onvoldoende informatie geeft, zullen 

retakes doorberekend worden. 
 
3.7 Spreekfouten worden altijd kosteloos verbeterd. 
 
Artikel 4 – Honorarium en verschotten  

4.1 De kosten van uitvoering van de opdracht door Lapidair Teksten 
omvatten een productprijs, het honorarium en de zogenaamde 
verschotten. De vergoeding voor het inspreken wordt bepaald aan 
de hand van het type product en eventueel het geldende tarief voor 
de lengte (duur) of het aantal woorden dat in de offerte of 
opdrachtbevestiging zal worden vermeld. Voor het schrijven van 
spreekteksten geldt een uurtarief.  

 
4.2 De verschotten bestaan uit de werkelijk gemaakte kosten die ten 

behoeve van de opdrachtgever zijn betaald, bijvoorbeeld reiskosten.  
 
Artikel 5 – Betaling 

5.1 In beginsel declareert Lapidair Teksten na uitvoering van de 
opdracht. Tenzij uitdrukkelijk in de offerte of opdrachtbevestiging 
anders aangegeven, bedraagt de betalingstermijn veertien dagen. 
Betaling dient te geschieden zonder korting, opschorting of 
verrekening.  

 
5.2 Indien de declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is 

over het declaratiebedrag de wettelijke rente verschuldigd met 
ingang van de dag na het verstrijken van de betalingstermijn. Indien 
ook na aanmaning betaling geheel of gedeeltelijk uitblijft, zijn de 
buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ten belope van 15% % 
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van het openstaande bedrag met een minimum van € 150,-. Mocht het 
zover komen, kan Lapidair Teksten stappen nemen om de 
ingesproken tekst van ieder denkbaar medium te laten verwijderen. 
Eveneens op kosten van de opdrachtgever.  

 
5.3 Als een declaratie niet binnen de betalingstermijn is voldaan, kan 

Lapidair Teksten, nadat de opdrachtgever tot betaling is 
aangemaand, haar werkzaamheden ten behoeve van de 
opdrachtgever opschorten. Lapidair Teksten is in dat geval niet 
aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze 
opschorting van werkzaamheden. 

 
5.4 De opdrachtgever kan de sessie/opname 48 uur van te voren 

kosteloos opzeggen. In geval van annulering 36 uur voor aanvang 
van de opname, zal Lapidair Teksten 25% van de afgesproken kosten 
van de opname in rekening brengen. In geval van annulering 24 uur 
voor aanvang van de opname, brengt Lapidair Teksten 50% van de 
afgesproken kosten van de opname in rekening. In geval van 
annulering 12 uur of minder voor het begin van de opname, brengt 
Lapidair Teksten 75% van de afgesproken kosten van de opname in 
rekening. 

 

Artikel 6 – Auteursrecht 

6.1 Tegen betaling van de overeengekomen tarieven heeft de 
opdrachtgever het recht om ingesproken teksten voor commercials 
één jaar te gebruiken. Bij langere uitzending is de opdrachtgever 
gehouden aan een meldingsplicht plus het betalen van een jaarlijkse 
repeat fee van 50% van de originele prijs. 

 
6.2 Het is niet toegestaan eerder door Lapidair Teksten 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. 

 
6.3 Het is niet toegestaan om opnames die bedoeld zijn als 

demo/stemvoorbeeld te gebruiken voor producties en uitzending. 
 
6.4 Lapidair Teksten garandeert dat zij met de spreekteksten die zij 

schrijft geen inbreuk maakt op rechten van derden en indien zij 
gebruik maakt van teksten of andere werken van derden daartoe 
gerechtigd is.  

 
6.5 Indien opdrachtgever inbreuk maakt op het auteursrecht van 

Lapidair Teksten is hij jegens Lapidair Teksten een boete 
verschuldigd van € 1.000,- per overtreding en voor elke dag dat de 
overtreding voortduurt. Als inbreuk op het auteursrecht wordt in 
ieder geval beschouwd:  
- publicatie van het werk voor een ander gebruik of doel dan 

overeengekomen; 
 - hergebruik van het werk zonder toestemming; 
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 - aantasting van het werk; 
 - publicatie zonder naamsvermelding. 
 

Artikel 7 – Vrijwaring 

7.1 Het is de taak van de opdrachtgever om de door Lapidair Teksten 
geleverde audiobestanden, teksten, andere werken en diensten 
inhoudelijk te controleren op (feitelijke) onjuistheden en 
onzorgvuldigheden en in te staan voor de betrouwbaarheid en 
juistheid van de door hemzelf ter uitvoering van de opdracht aan 
Lapidair Teksten verstrekte informatie. Opdrachtgever dient met 
betrekking tot het vorenstaande Lapidair Teksten te vrijwaren van 
iedere aansprakelijkheid die daaruit mogelijk voortvloeit, tenzij de 
inhoudelijke onjuistheid is te wijten aan grove onzorgvuldigheid of 
nalatigheid van Lapidair Teksten. 

 
Artikel 8 – Aansprakelijkheid  

8.1 Lapidair Teksten is niet aansprakelijk voor eventuele schade die 
voortvloeit uit of het gevolg is van de door haar uitgevoerde 
opdracht, tenzij de schade het rechtstreeks en direct gevolg is van 
opzet of bewuste roekeloosheid van Lapidair Teksten. Haar 
aansprakelijkheid is echter beperkt tot vergoeding van de schade tot 
maximaal het factuurbedrag voor de betreffende opdracht. 

 
Artikel 9 – Overmacht/verhindering  

9.1 Indien Lapidair Teksten in een situatie van overmacht (bijvoorbeeld 
ziekte of andere omstandigheden die niet aan haar verweten kunnen 
worden of binnen haar invloedsfeer liggen) verhinderd is de 
opdracht (tijdig) uit te voeren, zal zij daarvan meteen mededeling 
doen aan opdrachtgever. Indien in overleg met opdrachtgever geen 
oplossing kan worden bereikt om de opdracht alsnog binnen de door 
de opdrachtgever gestelde termijn of een tussen partijen nader vast 
te stellen termijn, uit te voeren, hebben beide partijen het recht de 
overeenkomst te ontbinden. De opdrachtgever heeft de verplichting 
om het door Lapidair Teksten reeds uitgevoerde gedeelte van de 
opdracht af te nemen en het daarop betrekking hebbende gedeelte 
van het honorarium te betalen, tenzij dit uitgevoerde gedeelte geen 
zelfstandige waarde heeft.  

 

Artikel 10 – Toepasselijk recht/geschillen  

10.1 Op alle overeenkomsten tussen Lapidair Teksten en opdrachtgever is 
het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen, 
voor zover die niet in onderling overleg tot oplossing kunnen worden 
gebracht, zullen worden berecht door de bevoegde rechter te 
Amsterdam. 

 
 


