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Algemene voorwaarden 
 

Voor een goede samenwerking is duidelijkheid belangrijk. In deze Algemene Voorwaarden 
vind je wat basisregels die gelden als je met Maike Gerritsen in zee gaat. Wel zo helder.  

Artikel 1 – Algemeen 
 
Je leest nu de Algemene Voorwaarden van Maike Gerritsen I Copywriter I gevestigd in 
Vogelenzang.  
 
KVK-registratienummer : 34304445 
Telefoonnummer  : 06 13 16 91 94  
E-mailadres   : info@maikegerritsen.nl  
 
Artikel 2 – Toepasselijkheid 
 
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en diensten die Maike 
Gerritsen aan je levert. Alles wat je wil weten over werken met Maike Gerritsen staat hierin. 
Toch vragen? Stuur gerust een mail naar info@maikegerritsen.nl.  
 
Artikel 3 – Offertes en prijzen 
 
3.1 Maike Gerritsen werkt op basis van een uurtarief ex. btw. Dit uurtarief is vooraf bekend bij 
de opdrachtgever. Bij langdurige samenwerkingen kan de opdrachtgever Maike Gerritsen een 
voorstel doen voor fixed fee.  
 
3.2 Mocht de opdracht op locatie plaatsvinden dan worden ook reis- verblijf en andere onkosten 
in rekening gebracht.  
 
3.3 Een offerte wordt per opdracht op maat gemaakt. Het aanbod geldt tot 14 dagen na datum 
vermeld op de offerte. Maike Gerritsen mag de prijsopgave herroepen als de werkzaamheden 
afwijken van de vooraf gegeven input. Of in het geval van onvoorziene omstandigheden.  
 
Een offerte is altijd kosteloos en vrijblijvend. Net als een eerste, oriënterend gesprek trouwens.  
 
Artikel 4 – Overeenkomst 

 
De overeenkomst gaat in op het moment dat de opdrachtgever per e-mail 
akkoord heeft gegeven op de offerte. Offertes worden verstuurd vanuit het 
administratieprogramma Gekko.  

 
Artikel 5 – Leveringstermijn 

 
5.1 Oplevering gebeurt in overleg tussen Maike Gerritsen en de opdrachtnemer.  
 
5.2 De opdrachtnemer draagt zorg voor alle benodigde informatie. Als de input niet op tijd 
wordt geleverd, mag Maike Gerritsen afwijken van de overeengekomen opleverdatum.  
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Artikel 6 – Tussentijdse wijziging van de overeenkomst 
 
6.1 Als een overeenkomst tussentijds wordt gewijzigd en er extra werkzaamheden 
bijkomen, is er sprake van een aanvullende opdracht. Hier wordt door Maike Gerritsen een 
aparte offerte voor gemaakt.  
 
6.2 Veranderingen in een al lopende opdracht kunnen invloed hebben op de 
oplevertermijn.  

 
Artikel 7 – Oplevering en correctieronde 

 
7.1 In de prijsopgave is een eenmalige, eenvoudige correctieronde inbegrepen. Deze dient 
binnen twee weken na oplevering te hebben plaatsgevonden. Na twee weken vervalt het 
recht op correctie. 
 
7.2 Ingrijpende veranderingen worden apart in rekening gebracht, tenzij hier iets anders 
over is afgesproken met Maike Gerritsen. 

 
Artikel 8 – Levering en gebruiksrecht 

 
8.1 De oplevering van teksten vindt plaats in overleg met Maike Gerritsen. Als de opdracht 
nog niet naar tevredenheid is afgerond en/of nog niet betaald is, blijft het gebruikersrecht bij 
Maike Gerritsen.  
 
8.2 Maike Gerritsen streeft ernaar om haar diensten binnen afgesproken termijn op te 
leveren. Moet hiervan worden afgeweken, dan neemt Maike Gerritsen contact op met de 
opdrachtgever.  
 
8.3 Op alle door Maike Gerritsen geschreven copy en content behoudt Maike Gerritsen het 
intellectuele eigendomsrecht. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren door derden 
hiervan is slechts toegestaan als Maike Gerritsen hier uitdrukkelijke schriftelijke toestemming 
voor heeft gegeven.  

 
Artikel 9 - Betaling 

 
9.1 Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Tenzij anders 
overeengekomen.  
 
9.2 Maike Gerritsen heeft het recht een verzoek om deelfacturen in te dienen of om 50% van 
de totale kosten vooraf in rekening te brengen. De overige 50% wordt in dit geval na 
oplevering van de dienst gefactureerd.  
 
9.2 Als de opdrachtgever zich niet aan de gestelde betalingstermijn houdt en Maike Gerritsen 
tenminste een aanmaning heeft verstuurd, heeft Maike Gerritsen het recht de eventuele 
incassokosten plus het wettelijk bepaalde kredietpercentage aan de opdrachtgever door te 
berekenen.  
 
9.3 Als betaling na artikel 9.2. nog steeds wordt nagelaten, heeft Maike Gerritsen het recht om 
de geleverde copy te laten verwijderen van website of andere communicatiemiddelen.   
 
Artikel 10 – Geheimhouding 
 
Maike Gerritsen behandelt alle input als vertrouwelijke informatie. Als de opdrachtgever 
expliciet geheimhouding van Maike Gerritsen wenst, dient er een 
geheimhoudingsovereenkomst getekend te worden. De overeenkomst wordt verzorgd door de 
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opdrachtgever en ondertekent door Maike Gerritsen. 
 
Artikel 11 – Auteursrechten en copyright 
 
Maike Gerritsen geeft bij levering van de copy en content toestemming voor eenmalige 
publicatie voor het afgesproken gebruik. Wordt de copy voor meerdere doeleinden gebruikt 
dan moet Maike Gerritsen daar vooraf van op de hoogte worden gesteld en toestemming 
geven. Maike Gerritsen heeft het recht om een aanvullende overeenkomst te sluiten. 
 
Maike Gerritsen behoudt het recht om opgeleverde copy en content te publiceren voor 
bijvoorbeeld marketing doeleinden of aan derden om haar portfolio in kaart te brengen. Dit 
zover zij de oorspronkelijke opdrachtgever geen directe concurrentie aandoet of vertrouwelijke 
informatie deelt. Als Maike Gerritsen wenst dat haar naam niet expliciet wordt genoemd of 
onder een pseudoniem, dan worden daar gezamenlijk afspraken over gemaakt.  

 
De opdrachtgever geeft Maike Gerritsen toestemming om het bedrijfslogo van de 
opdrachtgever te gebruiken voor de website www.maikegerritsen.nl. Op het logo van Maike 
Gerritsen en alle inhoud van bovenstaande website rust copyright. Het eigendom van alle 
content (beeld en copy) ligt bij de opdrachtnemer en gebruik hiervan is alleen toegestaan met 
schriftelijke toestemming van Maike Gerritsen. 
 
Artikel 12 – Overig 
 
Op deze voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing.  
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