
Algemene voorwaarden 

Gallagher Translations gebruikt de algemene voorwaarden zoals die hieronder zijn 
opgesteld. 

  

Algemene voorwaarden van het NGTV 

ARTIKEL 1 – TOEPASSELIJKHEID VAN DE VOORWAARDEN 

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen de 
vertaler (verder te noemen de vertaler) en een opdrachtgever waarop de vertaler deze 
voorwaarden van toepassing heeft verklaard, met uitsluiting van de algemene voorwaarden 
van de opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door de vertaler uitdrukkelijk 
is afgeweken. 

1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met 
de vertaler, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 

ARTIKEL 2 – OFFERTES, TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 

2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van de vertaler zijn vrijblijvend. 

2.2 De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever 
van de offerte van de vertaler of – indien geen offerte is uitgebracht – door schriftelijke 
bevestiging van de vertaler van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht. Indien de 
vertaler voor de offerte de volledige tekst binnen vijf werkdagen niet heeft kunnen inzien 
kan de vertaler echter na de aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte de gedane 
prijsopgave en opgegeven termijnen nog herroepen. Alle prijsopgaven en offertes worden 
gedaan exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 

2.3 De vertaler mag als zijn opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan de 
vertaler heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te 
handelen krachtens last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres 
van deze derde tegelijkertijd aan de vertaler zijn verstrekt. 

ARTIKEL 3 – WIJZIGING, INTREKKING VAN OPDRACHTEN 

3.1 Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders 
dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is de vertaler gerechtigd de termijn en/of 
het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren. 

3.2 Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken, is deze betaling van het 
reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd, alsmede een vergoeding op basis van 
een uurtarief voor reeds uitgevoerde researchwerkzaamheden voor het overige gedeelte. 

3.3 Indien de vertaler voor de uitvoering van de opdracht tijd heeft gereserveerd en deze 
niet meer elders kan worden benut, is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van 50 % 
van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht. 



ARTIKEL 4 – UITVOERING VAN OPDRACHTEN, GEHEIMHOUDING 

4.1 De vertaler is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met een goede 
vakkennis uit te voeren voor het door de opdrachtgever gespecificeerde doel. 

4.2 De vertaler zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt 
vertrouwelijk behandelen. De vertaler zal zijn (eventuele) medewerkers tot geheimhouding 
verplichten. De vertaler is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding 
door zijn (eventuele) medewerkers indien hij aannemelijk kan maken deze schending niet te 
hebben kunnen verhinderen. 

4.3 Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen heeft de vertaler het recht een 
opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren, onverminderd zijn verantwoordelijkheid 
voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. De 
vertaler zal bedoelde derde tot geheimhouding verplichten. 

4.4 De opdrachtgever verstrekt op verzoek inhoudelijke inlichtingen over de te vertalen tekst 
alsmede documentatie en terminologie. Verzending van bedoelde stukken geschiedt steeds 
voor rekening en risico van de opdrachtgever. 

4.5 De vertaler staat niet in voor de juistheid van de door opdrachtgever aan de vertaler 
verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan 
ook, indien de vertaler is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of 
onvolledige gegevens, ook al zijn deze te goeder trouw verstrekt. 

ARTIKEL 5 – INTELLECTUEEL EIGENDOM 

5.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt de vertaler het 
auteursrecht op door de vertaler vervaardigde vertalingen en andere teksten. 

5.2 De opdrachtgever vrijwaart de vertaler tegen aanspraken van derden wegens beweerde 
inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in 
verband met de uitvoering van de overeenkomst. 

ARTIKEL 6 – ONTBINDING 

De vertaler is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval 
van faillissement, surseance of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, zonder enige 
verplichting tot schadevergoeding bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te 
ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Hij kan alsdan onmiddellijke 
voldoening van het hem toekomende vorderen. 

ARTIKEL 7 – RECLAMES EN GESCHILLEN 

7.1 De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk kenbaar te 
maken en in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan de vertaler te 
melden. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn 
betalingsverplichting. 



7.2 Indien de klacht gegrond is, zal de vertaler het geleverde binnen redelijke tijd verbeteren 
of vervangen dan wel, indien de vertaler redelijkerwijs niet aan het verlangen tot 
verbetering kan voldoen, een reductie op de prijs verlenen. 

7.3 Indien de opdrachtgever en de vertaler niet binnen een redelijke termijn tot een 
oplossing ten aanzien van de klacht komen, kan binnen twee maanden nadat zulks is komen 
vast te staan het geschil worden voorgelegd aan de Geschillen- en Tuchtcommissie. 
Beslechting van het geschil vindt alsdan plaats overeenkomstig het geschillenreglement. 

7.4 Het recht op reclame van de opdrachtgever vervalt indien de opdrachtgever het 
geleverde heeft bewerkt of doen bewerken en vervolgens aan een derde heeft 
doorgeleverd. 

ARTIKEL 8 – TERMIJN EN TIJDSTIP VAN LEVERING 

8.1 De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk 
anders is overeengekomen. De vertaler is gehouden om, zodra hem duidelijk wordt dat 
tijdige levering niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte te 
stellen. 

8.2 Bij toerekenbare overschrijding van de toegezegde termijn is de opdrachtgever, indien 
op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht, gerechtigd tot eenzijdige 
ontbinding van de overeenkomst. De vertaler is in dat geval niet gehouden tot enige 
schadevergoeding. 

8.3 De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van persoonlijke 
aflevering of verzending per gewone post, telefax, koerier of modem. 

8.4 Levering van gegevens via elektronische post wordt geacht te hebben plaatsgehad op 
het moment waarop het medium de verzending heeft bevestigd. 

ARTIKEL 9 – HONORARIUM EN BETALING 

9.1 Het honorarium voor een vertaler is in beginsel gebaseerd op een woordtarief. Voor 
andere werkzaamheden dan vertaalwerk wordt in beginsel een honorarium op basis van een 
uurtarief in rekening gebracht. De vertaler kan tevens naast zijn honorarium ook de 
verschotten verbonden aan de uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening 
brengen. 

9.2 Het honorarium is exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

9.3 Declaraties dienen uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan in de 
valuta waarin de declaratie is gesteld. Na verstrijken van de termijn van 30 dagen is de 
opdrachtgever onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de 
opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd is vanaf de datum 
van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening. Betaling vindt plaats via 
bankoverschrijving; de eventuele kosten van de overschrijving komen voor rekening van de 
opdrachtgever. 



9.4 Ingeval van buitengerechtelijk incassokosten geldt een incassotarief van 15 % over de 
eerste € 2269,45 van de hoofdsom met rente en een tarief van 10 % over het meerdere, met 
een minimum van € 68,08. 

ARTIKEL 10 – AANSPRAKELIJKHEID: VRIJWARING 

10.1    De vertaler is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare 
gevolg is van een aan de vertaler toerekenbare tekortkoming. De vertaler is nimmer 
aansprakelijk voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, vertragingsschade 
en gederfde winst. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de 
factuurwaarde excl. BTW van de desbetreffende opdracht. 

10.2 Dubbelzinnigheid van de te vertalen tekst ontheft de vertaler van iedere 
aansprakelijkheid. 

10.3 De beoordeling van de vraag of een te vertalen tekst of de vertaling bepaalde risico’s 
voor letselschade behelst blijft geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever. 

10.4 De vertaler is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de 
uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of 
informatiedragers. De vertaler is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge 
van het gebruik van informatietechnologie en moderne telecommunicatiemiddelen. 

10.5 De aansprakelijkheid van de vertaler is in alle gevallen gelimiteerd tot een bedrag van  € 
10.000 per gebeurtenis. 

10.6 De opdrachtgever is verplicht de vertaler te vrijwaren voor alle aanspraken van derden 
die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde, behoudens voor zover op grond van dit 
artikel aansprakelijkheid van de vertaler bestaat. 

ARTIKEL 11 – OVERMACHT 

11.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen 
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende 
oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de vertaler geen invloed kan uitoefenen, maar 
waardoor de vertaler niet in staat is zijn/ haar verplichtingen na te komen. Daaronder 
worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: brand, ongeval, ziekte, werkstaking, 
oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege en transportbelemmeringen. 

11.2 Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van de vertaler opgeschort. Indien de 
periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door de vertaler niet 
mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te 
ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien 
de opdrachtgever consument is, geldt de in dit lid bedoelde opschortingbevoegdheid slechts 
voor zover deze bevoegdheid hem/ haar op grond van de wet toekomt. 

11.3 Indien de vertaler bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn/ haar 
verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn/ haar verplichtingen kan 
voldoen, is de vertaler gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de 



opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke 
overeenkomst. 

ARTIKEL 12 – TOEPASSELIJK RECHT 

12.1 Op de rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en de vertaler is Nederlands recht 
van toepassing. 

12.2 Alle geschillen over deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het oordeel van 
de bevoegde Nederlandse rechter. 

ARTIKEL 13 – DEPOSITIE EN INSCHRIJVING 

13.1  Gallagher Translations behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te 
wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten 
overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking aan 
opdrachtgever. Indien een opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, 
kan hij/zij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de 
overeenkomst beëindigen. De geldende versie is immer te vinden 
op www.gallaghertranslations.nl 

13.2 De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg 
daarvan. 

Privacyverklaring 
Gegevens van de onderneming 
Ik ben Annelies Gallagher. Mijn bedrijf heet ‘Gallagher Translations. Het is gevestigd op het 
adres Calvijnstraat 31, 9746 BE te Groningen. Het is bereikbaar onder telefoonnummer 06-
12434176 of op het e-mailadres info@anneliesgallagher.nl  
 
Welke persoonsgegevens verwerkt de onderneming  

Ik verwerk de volgende gegevens: 

• Uw naam en/of de naam van uw bedrijf 
• Uw adres en/of het adres van uw bedrijf 
• Uw e-mailadres en/of het e-mailadres van uw bedrijf 
• Uw bankrekeningnummer en/of het bankrekeningnummer van uw bedrijf 
• Het btw-nummer van uw bedrijf 

 
Doel van het verwerken van de gegevens 

Ik heb deze gegevens nodig voor het verstrekken van offertes, het aangaan en uitvoeren van 
overeenkomsten voor vertaaldiensten, e.d. en het voeren van de bijbehorende 
administratie. Uw e-mailadres kan ik daarnaast ook gebruiken voor het versturen van een 
kerstgroet. 

Wettelijke basis voor het verwerken van deze gegevens  

mailto:info@anneliesgallagher.nl


Ik heb deze gegevens nodig voor de uitvoering van een overeenkomst tussen ons, om te 
voldoen aan een wettelijke verplichting, of voor de behartiging van een gerechtvaardigd 
belang. Bijvoorbeeld: 
– factureren is wettelijk verplicht, dus moet ik uw facturen bewaren; 
– het e-mailadres van een bedrijf bijhouden is nodig voor de uitvoering van een 
overeenkomst; 
– vertaalde documenten bewaren kan nodig zijn voor mijn bedrijfsvoering, of is mogelijk in 
uw belang indien u later een extra exemplaar nodig blijkt te hebben. 

Bewaartermijn 

Ik bewaar uw gegevens zo lang wij een zakelijke relatie onderhouden, maar minimaal voor 
zo lang als dat wettelijk verplicht is. Wanneer u hebt aangegeven dat u geen gebruik meer 
wenst te maken van mijn diensten, vernietig ik uw gegevens, tenzij dat niet mag volgens de 
wet of wanneer ik die nodig heb voor een juridische procedure. 

Manier van opslaan van de gegevens 

Uw gegevens staan opgeslagen op mijn computer. Deze is fatsoenlijk beveiligd door middel 
van een firewall en commerciële antivirussoftware. 

Delen van de gegevens 

Ik deel uw gegevens niet met derden. De enige uitzondering zijn overheidsinstanties 
wanneer ik daar wettelijk toe verplicht ben. Bijvoorbeeld voor mijn aangifte Omzetbelasting 
en Intracommunautaire Prestaties. 

Klachten 

Wanneer u het niet eens bent met de manier waarop ik met uw gegevens omga, kunt u een 
klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Toestemming vragen 

Ik vraag altijd uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens. Dat doe ik bij het 
eerste contact met u. Dat staat ook in mijn Algemene Voorwaarden. Daarnaast is de 
verwerking geïmpliceerd als u mij de opdracht geeft om voor u een vertaaldienst of 
proefleesdienst te verlenen. 

Toestemming intrekken 

U kunt op elk moment dat u dat wilt uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens 
intrekken. Ik zal uw gegevens dan onmiddellijk verwijderen. Ik kan dan echter geen 
opdrachten meer voor u uitvoeren. 

Inzien van gegevens 

U kunt op elk moment mij vragen welke gegevens ik van u heb opgeslagen. Ik reageer dan zo 
spoedig als voor mij haalbaar is. 



Wijzigen van gegevens 

U kunt mij op elk moment vragen om uw gegevens te wijzigen. Ik voldoe daar dan zo spoedig 
als voor mij haalbaar is aan – meestal dezelfde of de volgende dag, tenzij dit valt in een 
weekend, vakantie, ziekteperiode of andere vorm van afwezigheid. 

Verwijderen van gegevens 

U kunt mij op elk moment vragen om uw gegevens te verwijderen. Ik reageer dan zo spoedig 
als voor mij haalbaar is – meestal dezelfde of de volgende dag, tenzij dit valt in een 
weekend, vakantie, ziekteperiode of andere vorm van afwezigheid. Ik kan dan echter geen 
opdrachten meer voor u uitvoeren. Wanneer ik daadwerkelijk uw gegevens verwijder, hangt 
af van eventuele wettelijke vereisten. Bijvoorbeeld als ik een opdracht voor u heb gedaan, 
maar de verdiensten daaruit nog niet bij de belasting heb opgegeven. Of als de 
belastingaanslag over het jaar waarin ik de opdracht heb gedaan nog niet definitief is. In de 
tussentijd zal ik dan echter uw gegevens niet meer verwerken, anders dan voor het 
betreffende wettelijke doel. 

Meenemen van gegevens 

Wanneer u wilt overstappen naar een andere leverancier, dan kunt u mij vragen om opgaaf 
van alle gegevens die ik u over u heb, zodat u die naar die nieuwe leverancier mee kunt 
nemen. Dit geldt echter niet voor eventuele vertalingen die ik heb bewaard; deze worden 
wél verwijderd, maar niet overgedragen. 

Automatische verwerking 

Uw gegevens worden niet automatisch verwerkt, maar uitsluitend handmatig, door mij 
persoonlijk. 

Contactgegevens van de verantwoordelijke persoon voor privacy - en 
gegevensbescherming 

De persoon die bij mijn bedrijf verantwoordelijk is voor privacy- en gegevensbescherming 
ben ikzelf: Annelies Gallagher. Mijn contactgegevens zijn gelijk aan die van mijn bedrijf (zie 
boven). 
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