
1. Algemeen 
Het is heel simpel. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle 
aanbiedingen, werkzaamheden, offertes, facturen en overeenkomsten tussen Myra 
Kokke, freelance tekstschrijver, ingeschreven bij de Revenue Office te Cork onder name 
van MKFreelance, hierna te noemen ‘MKFreelance’ en de organisaties, partijen of 
personen die haar diensten inschakelen, hierna te noemen ‘opdrachtgevers’, 
respectievelijk hun rechtsopvolgers. Tenzij anders overeengekomen, dan is dit door 
beide partijen – opdrachtgever en uitvoerder – schriftelijk bevestigd. 

2. Grondslag offertes 
MKFreelance werkt niet standaard met offertes. Wel zal er altijd vooraf een 
prijsindicatie gegeven worden. Na schriftelijk akkoord van de opdrachtgever zal dit 
voldoen als acceptatie van opdracht en afgesproken tarief. Op grond van de door de 
opdrachtgever verstrekte informatie kan op verzoek door MKFreelance een offerte 
worden verzonden. De opdrachtgever staat er in dat geval voor in, dat hij naar beste 
weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht 
heeft verstrekt.  

3. Terbeschikkingstelling van informatie door de opdrachtgever 
De opdrachtgever verstrekt tijdig alle informatie teneinde de uitvoering van de 
opdracht zo min mogelijk te vertragen. Vooral gewoon omdat dat makkelijker is. 

4. Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering 
MKFreelance kan bij de uitvoering van de opdracht derden betrekken waarbij de 
kwaliteit van de opdracht te allen tijde wordt gewaarborgd. MKFreelance werkt 
namelijk uitsluitend met professionals en neemt eindredactie altijd in eigen handen. 

5. Tarieven en kosten van de opdracht 
De tarieven van MKFreelance kunnen wijzigen. Mochten er nieuwe tarieven van 
toepassing zijn, dan brengt MKFreelance je hier voor aanvang van de opdracht van de 
op de hoogte. Ook eventuele extra kosten die gemaakt worden tijdens het werk aan een 
opdracht worden vooraf duidelijk aangegeven. Extra werkzaamheden en de 
bijbehorende kosten zullen pas uitgevoerd en gefactureerd worden nadat er schriftelijk 
of mondeling akkoord is gegeven. 

6. Betalingsvoorwaarden 
Betaling van de facturen dient te geschieden binnen 30 dagen na declaratiedatum. 
MKFreelance stuurt een ongelooflijk vriendelijke herinnering na het verstrijken van de 
betalingstermijn. Wat flexibiliteit is natuurlijk altijd belangrijk, we zijn nu eenmaal 
allemaal maar mensen. Echter, na de vervaldag en bij gebrek aan reactie of betaling na 
herinnering, wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat 
ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan MKFreelance met een 
beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten. Is de 
opdrachtgever in verzuim of schiet hij of zij op een of andere wijze tekort in het 
nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter 
verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de 
buitengerechtelijke. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, 
zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de 



verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven, ongeacht de tenaamstelling van de 
declaratie. 

7. Wijziging van de opdracht  
Wanneer beide partijen tussentijds overeenkomen de werkwijze of de omvang van de 
opdracht aan te passen, verandert er een en ander in de planning en de kostenraming. 
De opdrachtgever aanvaardt dat na overleg. De gevolgen van de veranderingen worden 
door MKFreelance zo snel mogelijk gemeld aan de opdrachtgever. Indien een 
tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van 
de opdrachtgever, zal MKFreelance de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen indien 
de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Natuurlijk wordt dit alles met de uiterst 
zorgvuldige communicatie afgehandeld.  

8. Afsluiting van de opdracht 
In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening naar de 
opdrachtgever is verzonden. Binnen een termijn van zeven dagen na dagtekening 
daarvan dient de opdrachtgever MKFreelance te berichten als deze eindafrekening om 
nader te bepalen redenen niet goedgekeurd wordt. Indien de opdrachtgever niet binnen 
deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.  

9. Tussentijdse beëindiging van de opdracht 
Indien een van de partijen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan 
plaatsvinden conform de bevestigde prijsafspraak en eventuele latere additionele 
opdracht-specificaties, kunnen zij de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen. Dit 
dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt. 
MKFreelance heeft, indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de 
opdrachtgever, vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht 
op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als 
uitgangspunt wordt gehanteerd. MKFreelance mag van haar bevoegdheid tot voortijdige 
beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die 
zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de 
opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. MKFreelance behoudt daarbij 
aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, 
waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot 
dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. MKFreelance zal de 
opdrachtgever in deze bijstaan om vervanging te zoeken, maar het vinden van geschikte 
vervanging is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Voorzover dit 
extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht. Ingeval één van 
beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de 
bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder 
inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van 
rechten. Maar daar gaan we natuurlijk niet vanuit.  

9A. Annuleringsvoorwaarden 
Opdrachten aangegaan met MKFreelance kunnen vrijblijvend geannuleerd worden 
voordat er werkzaamheden zijn verzet. In geval van annulering wanneer er reeds 
werkzaamheden zijn verzet, moeten de gewerkte uren alsnog betaald worden.  



10. Vertrouwelijkheid 
MKFreelance is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de 
opdrachtgever jegens derden. MKFreelance zal in het kader van de opdracht alle 
mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de 
opdrachtgever. Is natuurlijk wel zo prettig. De opdrachtgever zal zonder toestemming 
van MKFreelance aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van 
MKFreelance, haar werkwijze en dergelijke.  

11. Aansprakelijkheid 
MKFreelance is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, 
voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door MKFreelance van de 
zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop in het kader van de 
betrokken opdracht mag worden vertrouwd. Kleine spel- of grammaticafouten, fouten 
van derden, of de schending van auteursrechten van afbeeldingen zijn hier geen 
onderdeel van. Nadat de opdrachtgever akkoord is gegaan met de aangeleverde content, 
is MKFreelance niet langer aansprakelijk voor fouten, ook wanneer deze zich reeds in de 
aangeleverde content bevonden. De eindverantwoordelijkheid voor bovenstaande ligt 
altijd bij de opdrachtgever. De aansprakelijkheid voor eventuele schade veroorzaakt 
door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat 
MKFreelance voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. 
Bij de opdrachten die een langere looptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere 
beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag 
over de laatste zes maanden. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier 
bedoelde zin dienen binnen een jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, 
bij gebreke waaraan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.  

12. Eigendomsrechten 
De geleverde teksten en andere meesterstukken behoren tot het eigendom van 
MKFreelance tot de factuur volledig betaald is. Pas na volledige betaling van de factuur 
neemt de opdrachtgever het eigendomsrecht volledig over. De stukken mogen 
vervolgens overal voor gebruikt worden en naamsvermelding is, tenzij in overleg 
anders besloten, niet verplicht. Het zijn natuurlijk wel mijn kindjes.  

13. Toepasselijk recht 
Gezien de nauwe verbondenheid met Nederland, zijnde nationaliteit, taal en valuta, zijn 
op deze algemene voorwaarden het Nederlandse recht van toepassing.  

 
 


