DISCLAIMER & AUTEURSRECHT
Disclaimer

Een tekst ontstaat niet zomaar. De simpelste teksten zijn de grootste breinbrekers. Een tekst door Miranda Adam
geschreven, is dan ook het resultaat van lezen, schrijven, herschrijven en opnieuw lezen. Net zo lang tot de tekst
perfect is. Toch kan het zijn dat in door haar geschreven of geredigeerde teksten, een foutje is geslopen. Miranda zal
altijd haar uiterste best doen om dit op te lossen. Ze kan daarvoor echter niet aansprakelijk worden gesteld.
De opdrachtgever heeft – als inhoudelijke deskundige – zelf de plicht de geleverde teksten op onjuistheden te
controleren en vrijwaart Miranda Adam daarmee van elke vorm van aansprakelijkheid.
Kennismaking & offerte

Even kennismaken? Dat kan, en kost je niets. Mondt het eerste gesprek uit in een volledige intake op basis waarvan
Miranda de opdracht zal uitvoeren, dan is het daarvoor geldende uurtarief ad € 80 per uur van kracht. Elke offerte is
vrijblijvend en 1 maand geldig.
Concepttekst & eenmalige correctieronde

Bij de levering van elke tekst is – tenzij anders overeengekomen – eenmalig een correctieronde inbegrepen. Meer
herzieningen of wijzigingen t.o.v. de oorspronkelijke opdracht worden separaat in rekening gebracht.
Betaling

De betalingstermijn is 14 dagen. Bij langdurige of omvangrijke opdrachten kan Miranda een voorschot of betaling in
termijnen verlangen. Wanneer door een opdrachtgever binnen 14 dagen geen inhoudelijke feedback wordt gegeven
op de geleverde conceptteksten (voorlopige oplevering) geldt die oplevering automatisch als geaccepteerd en
ontvangt opdrachtgever de (eind)factuur.
Auteursrecht vóór levering bij de tekstschrijver

Het auteursrecht blijft bij Miranda Adam zolang de definitieve tekst niet is geleverd en/of nog niet (volledig) is betaald.
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Eenmalige publicatie voor overeengekomen doel(en)

De ene tekst is de andere niet. Zo is een webtekst veelal niet geschikt voor hardcopy en vice versa. Daarom krijg je als
opdrachtgever bij levering van de tekst een licentie om de tekst eenmalig, voor het in de offerte opgenomen
overeengekomen doel, te publiceren.
Wil je de tekst gebruiken voor een ander doel of medium? Of de tekst nogmaals publiceren? Dan dien je Miranda daar
eerst toestemming voor te vragen. Tenzij je onderaan de tekst opneemt dat het copyright bij haar berust,
bijvoorbeeld: © 2022 – Miranda Adam. Let wel: de tekst mag in dat geval op generlei wijze worden gewijzigd.
Wijzigingen alleen met toestemming

Als je als opdrachtgever de tekst wijzigt, mag je deze alleen gebruiken als Miranda daar toestemming voor verleent. Is
zij het niet met de wijzigingen eens, dan kan ze het gebruik verbieden. Je moet als opdrachtgever uiteraard nog wel
voor de opdracht betalen.
Overmacht

Als er sprake is van overmacht, bijvoorbeeld door ziekte, een overlijden of andere ingrijpende problemen waardoor
Miranda niet kan schrijven, dan word je daarvan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld en komt de opdracht tijdelijk
stil te liggen en/of wordt in overleg uitgesteld. Als zo’n overmachtssituatie langer dan twee maanden duurt, dan zijn
beide partijen gerechtigd de overeenkomst zonder verdere opgaaf van redenen te ontbinden.
Als al gedeeltelijk aan de verplichtingen is voldaan, is Miranda gerechtigd het reeds uitgevoerde werk – al dan niet in
concept – te overhandigen en de daaraan reeds bestede uren te factureren. Opdrachtgever is gehouden die factuur te
voldoen, alsof het een afzonderlijke overeenkomst betreft.
Schadevergoeding bij inbreuk op auteursrecht

Bij inbreuk op het auteursrecht is de opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd.
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