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ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EMILIE VAN STEEN VOOR DE DIENST 
‘EMILIE SCHRIJFT OP’ 
 
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. 
 
Artikel 2 – Offerte/opdrachtbevestiging/inhoud opdracht 
 
2.1 Offertes, ongeacht in welke vorm, zijn vrijblijvend totdat de daaruit 

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

zonder voorbehoud, is aanvaard. 
 
2.3 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 tekst dient te worden aangeleverd. 

 
2.4 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. 

 
2.5 Een aanvulling of wijziging van de oorspronkelijke opdracht geldt als 

nieuwe opdracht, waarover partijen nadere afspraken dienen te 
maken en waarop de voorgaande leden van dit artikel van 
toepassing zijn. 
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Artikel 3 – Geheimhouding 
 
3.1 Lapidair Teksten verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens 

van de opdrachtgever waarvan zij in het kader van de uitvoering van 
de opdracht kennis neemt en waarvan zij weet of kan vermoeden dat 
deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding geldt ook na 
beëindiging van de opdracht.  

 
Artikel 4 – Honorarium en verschotten 
 
4.1 De kosten van uitvoering van de opdracht door Lapidair Teksten 

omvatten het honorarium en de zogenaamde verschotten.  
 
4.2 Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken of uit de 

aard van de opdracht voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan 
de hand van de bestede tijd en het geldende uurtarief dat in de 
offerte of opdrachtbevestiging zal worden vermeld. Het 
basisuurtarief dat periodiek door Lapidair Teksten zal worden 
vastgesteld, kan worden vermenigvuldigd met een factor die 
afhankelijk is van het belang en de mate van spoedeisendheid die 
met de opdracht is gemoeid.  

 
4.3 De verschotten bestaan uit de werkelijk gemaakte kosten die ten 

behoeve van de opdrachtgever zijn betaald, bijvoorbeeld voor het 
inschakelen van derden die (met toestemming van de 
opdrachtgever) bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. 
Voorts bestaan de verschotten uit de bureaukosten die forfaitair 
worden berekend op 5 van het honorarium. 

 
Artikel 5 – Betaling 
 
5.1 In beginsel declareert Lapidair Teksten na uitvoering van de 

opdracht. Bij een omvangrijke of langlopende opdrachten is Lapidair 
Teksten bevoegd vóór aanvang van de werkzaamheden een 
voorschot te verlangen dat met de eindnota wordt verrekend en/of 
tussentijds te declareren.  

 
5.2 Tenzij uitdrukkelijk in de offerte of opdrachtbevestiging anders 

aangegeven, bedraagt de betalingstermijn veertien dagen. Betaling 
dient te geschieden zonder korting, opschorting of verrekening. 

 
5.3 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. 

 
5.4 Indien ook na aanmaning betaling geheel of gedeeltelijk uitblijft, zijn 

de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ten belope van 
15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 150,-.  

 
5.5 Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn is voldaan kan 

Lapidair Teksten, nadat de opdrachtgever tot betaling is 
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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. 

 
Artikel 6 – Auteursrecht 
 
6.1 Voor zover de resultaten van de uit te voeren opdracht in 

aanmerking komen voor auteursrechtelijke bescherming, berust het 
auteursrecht uitsluitend bij Lapidair Teksten. Met inachtneming 
daarvan verkrijgt de opdrachtgever, door de aanvaarding van de 
opdracht door Lapidair Teksten, een exclusieve licentie voor het 
gebruik van teksten en andere auteursrechtelijk beschermde werken 
voor de in de opdrachtbevestiging beschreven doeleinden. 

 
6.2 Elk gebruik van teksten en andere auteursrechtelijk beschermde 

werken dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een 
inbreuk op het auteursrecht van Lapidair Teksten. 

 
6.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen worden de door Lapidair 

Teksten vervaardigde auteursrechtelijke werken door de 
opdrachtgever uitsluitend geplaatst c.q. geopenbaard en/of 
verspreid onder de naamsvermelding: ‘Emilie van Steen * Lapidair 
Teksten’.  

 
6.4 Lapidair Teksten garandeert dat zij met de door haar aan te leveren 

teksten en andere werken 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; 
 - 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 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 
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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 (of een door haar 
met toestemming van de opdrachtgever ingeschakelde derde) 
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 onverwijld mededeling 
doen aan opdrachtgever. Indien in overleg met opdrachtgever geen 
oplossing kan worden bereikt – eventueel door inschakeling van een 
derde – 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. 

 
 


