
 

 

Algemene Voorwaarden vertaalbureau Young Translators 
Deze Algemene Voorwaarden zijn geldig bij alle vertaaldiensten die Young Translators aanbiedt. 

Young Translators, gevestigd in Winterswijk aan De Eelinkes 22. 

KvK nummer: 69682275 

Vestigingsnummer: 000038018853 

Artikel 1 – Algemeen 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Young

 Translators en de opdrachtgever, tenzij anders ingestemd door Young Translators. 

Artikel 2 – Overeenkomst 

2.1 Alle prijzen zijn te vinden op de website. Dit zijn vaste prijzen. Er worden alleen kortingen 

 verstrekt vanuit initiatief van Young Translators. 

2.2 Prijsopgaven en opgegeven termijnen kunnen altijd worden herroepen door Young 

Translators op het moment dat de te vertalen tekst niet van te voren is ingezien. De 

overeenkomst komt tot stand na controle van de ingevulde informatie door Young 

Translators. Dit wordt altijd bevestigd met een schriftelijke bevestiging die naar de 

opdrachtgever wordt verstuurd. 

2.3 Young Translators mag de opdrachtgever beschouwen als degene die de opdracht heeft 

gegeven, tenzij nadrukkelijk aangegeven is dat de opdrachtgever handelt op rekening van 

een derde, mits de gegevens van de derde zijn opgegeven. 

2.4 Afspraken of toezeggingen die door vertegenwoordigers van Young Translators worden 

gedaan, worden pas bindend op het moment dat deze schriftelijk zijn bevestigd. 

2.5 Young Translators is gerechtigd de opdracht uit te stellen totdat de opdrachtgever aan de 

betalingsverplichtingen heeft voldaan. 

Artikel 3 – Annulering of wijziging van opdrachten 

3.1 Indien de opdrachtgever de opdracht wijzigt na de instemming van Young Translators, is 

Young Translators altijd gerechtigd om de leveringstermijn en prijsopgave aan te passen of 

de opdracht alsnog te weigeren. 

3.2 Bij weigering van een gewijzigde opdracht wordt de opdrachtgever gehouden op de 

betalingsverplichtingen voor het reeds vertaalde gedeelte. Wanneer Young Translators reeds 

vertalers heeft ingepland, zal de opdrachtgever 25% van de totale prijs moeten vergoeden 

aan Young Translators. 

3.3 Wanneer de opdrachtgever uit eigen initiatief de opdracht annuleert, na instemming van 

Young Translators, zal de opdrachtgever het reeds gedane vertaal- en researchwerk moeten 

vergoeden aan Young Translators. 

Artikel 4 – Uitvoering van de opdrachten 

4.1 Young Translators is gehouden om, na betaling, naar beste weten en kunnen en met de 

nodige professionaliteit uit te voeren, waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met 

de redelijke wensen van de opdrachtgever en het daarbij behorende doel. 



 

 

4.2 De opdrachtgever is gehouden om op verzoek, 

indien mogelijk, toelichtingen of andere documentaties over te dragen aan Young 

Translators, wanneer deze bijdragen aan de opdracht. Verzending van deze informatie is voor 

rekening en risico van de opdrachtgever. 

Artikel 5 – Geheimhoudingsplicht 

5.1 Young Translators is gehouden om de beschikbaar gestelde informatie vertrouwelijk te 

behandelen voor zover mogelijk voor een goede uitvoering van de opdracht. Young 

Translators zal zijn medewerkers tot geheimhouding verplichten. Indien Young Translators 

kan bewijzen niet aannemelijk te hebben bijgedragen of te hebben kunnen verhinderen aan 

schending van de geheimhoudingsplicht is Young Translators ook niet aansprakelijk voor deze 

schending. 

5.2 Young Translators behoudt zich het recht om de opdracht uit te besteden aan derden, tenzij 

anders overeengekomen. Hierbij is Young Translators aansprakelijk voor dezelfde 

geheimhoudingsplicht en zal de geheimhoudingsplicht worden overgedragen naar de derde. 

In deze is Young Translators niet aansprakelijk indien niet geparticipeerd in de schending van 

deze geheimhoudingsplicht. 

Artikel 6 – Leveringstermijn 

6.1 De in de overeenkomst opgestelde leveringstermijn is een streeftermijn. Young Translators 

behoudt zich het recht om deze te veranderen, tenzij anders overeengekomen. Hierbij is 

Young Translators gebonden om de opdrachtgever in kennis te stellen. 

6.2 Bij overschrijding van de leveringstermijn is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst 

eenzijdig te ontbinden, mits de overschrijding toe te rekenen is aan Young Translators en er 

in alle redelijkheid niet langer gewacht kan worden op levering. Hierbij is Young Translators 

niet gehouden tot schadevergoeding. De opdrachtgever is gehouden aan de betaling van het 

reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht. 

6.3 De levering wordt, mits anders overeengekomen, altijd elektronisch verzonden. Kosten voor 

alternatieve leveringsmogelijkheden zijn voor de rekening van de opdrachtgever. 

6.4 Het tijdsstip van levering is gelijk aan het moment van verzenden van Young Translators. 

6.5 De opdrachtgever is gehouden aan medewerking bij de aanlevering van de opdracht. Indien 

de opdrachtgever weigert is Young Translators niet aansprakelijk voor het niet nakomen van 

de gemaakte afspraken. 

Artikel 7 – Prijs en betaling 

7.1 De prijs is gebaseerd op een door Young Translators gehanteerd woord- of uurtarief. Overig 

gemaakte kosten kunnen bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht, mits Young 

Translators van te voren de opdrachtgever op de hoogte heeft gesteld. 

7.2 De overeengekomen prijs geldt uitsluitend voor de daarbij opgegeven specificaties, 

aangevuld door eventuele wensen, die voor bevestiging van Young Translators zijn 

opgegeven. 

7.3 Young Translators behoudt zich het recht de prijs te wijzigen tijdens de uitvoering, indien de 

door de opdrachtgever aangeleverde bestanden extra aandacht behoeven. Young Translators 

is gehouden aan het daarbij behorende op de hoogte stellen van de opdrachtgever. 



 

 

7.4 Prijsopgaven op de website zijn vaste prijzen 

waarbij alleen Young Translators op eigen initiatief wijzigingen in mag aanbrengen, indien de 

opdracht dat behoeft. 

7.5 De opdrachtgever moet voor aanvang van de opdracht voldaan hebben aan de 

betalingsverplichtingen die overeengekomen is bij de daarbij behorende opdracht, tenzij 

anders overeengekomen. 

7.6 Bij uitgestelde betalingsverplichtingen, met goedkeuring van Young Translators, wordt een 

betalingstermijn van 30 kalenderdagen gehanteerd na factuurdatum, tenzij anders 

overeengekomen. Bij niet tijdig voldoen aan deze betalingsverplichtingen is de 

opdrachtgever altijd in staat van verzuim, waarbij de opdrachtgever over het factuurbedrag 

twee procentpunten per dag dient te betalen, totdat aan de betalingsverplichtingen is 

voldaan. 

7.7 Betalingsverplichtingen dienen betaald te worden zonder enige korting, verrekening of 

opschorting, tenzij anders overeengekomen met Young Translators. 

7.8 Betalingsverplichtingen zijn voldaan op het moment dat het verschuldigde bedrag op de 

bankrekening  van Young Translators gestort is of op andere manieren reeds in bezit van 

Young Translators is.  

7.9 Indien de opdrachtgever financieel niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te doen, is 

Young Translators gerechtigd een incasso uit te voeren. Hierbij zijn de buitengerechtelijke 

incassokosten op rekening van de opdrachtgever volgens het Besluit vergoeding voor 

buitenrechtelijke incassokosten. 

Artikel 8 – Klachtmelding en geschillen 

8.1 De opdrachtgever dient eventuele klachten over de reeds geleverde opdracht binnen 10 

werkdagen schriftelijk kenbaar te maken aan Young Translators. Bij uiting van de klacht 

wordt de opdrachtgever niet ontslagen van zijn betalingsverplichtingen. 

8.2 Wanneer de opdrachtgever onterechte klachten of twijfels heeft over onjuistheden in de 

opdracht is Young Translators gerechtigd om mogelijke kosten die gemaakt zijn in verband 

met de argumentatie en aantoning van de juistheid van de uitvoering van de opdracht in 

rekening te brengen aan de opdrachtgever. 

8.3 Indien er na de opgegeven termijn in lid 8.1 geen klachten zijn ontvangen door Young 

Translators, wordt geacht dat de opdrachtgever het geleverde heeft geaccepteerd en is 

Young Translators niet verplicht de klacht in behandeling te nemen. Indien deze klacht alsnog 

in behandeling wordt genomen door Young Translators, is hiermee niet erkent dat er een 

ondeugdelijke prestatie is geleverd. 

8.4 Indien de klacht van de opdrachtgever rechtmatig is, is Young Translators gehouden om 

binnen redelijke termijn de opdracht te verbeteren of vervangen. Indien Young Translators 

niet kan voldoen om de opdracht te verbeteren of te vervangen binnen redelijke termijn zal 

de opdrachtgever een reductie ontvangen van de prijs. 

8.5 Young Translators is niet meer aansprakelijk over de kwaliteit en juistheid van de opdracht 

als de opdracht door de opdrachtgever zelf of een derde, buiten initiatief van Young 

Translators, heeft bewerkt. 



 

 

 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid en vrijwaring 

9.1 Young Translators is uitsluitend aansprakelijk voor schade die direct en aantoonbaar een 

gevolg is van een tekortkoming van Young Translators of zijn medewerkers. Young 

Translators is voor schade die hier niet onder valt ook nooit aansprakelijk. 

9.2 Young Translators is aansprakelijk tot aan de prijsopgave, exclusief BTW, van de bijbehorende 

opdracht of tot aan de factuurwaarde van de reeds vertaalde opdracht. De aansprakelijkheid 

van Young Translators is nooit hoger dan dit bedrag. 

9.3 Dubbelzinnigheid van de opdracht of de daarbij behorende wensen of documentaties 

vrijwaart Young Translators van elk mogelijke aansprakelijkheid. 

9.4 Alle verantwoordelijkheid en risico van de opdracht gaat over naar de opdrachtgever op het 

moment dat deze de opdracht bewerkt na levering aan Young Translators. 

9.5 Young Translators is niet aansprakelijk voor verlies van geleverde ondersteunende 

documentaties die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. 

9.6 Young Translators is niet aansprakelijk voor de aanwezigheid van computervirussen in de 

door Young Translators geleverde bestanden. 

9.7 Young Translators is niet verantwoordelijk voor aanspraken van derden over de geleverde 

opdracht op het moment dat deze voortvloeien uit het gebruik van de opdrachtgever. 

9.8 Young Translators is niet verantwoordelijk voor aanspraken van derden wegens inbreuk op 

intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst. Young 

Translators gaat ervan uit dat de door de opdrachtgever geleverde bestanden en 

documentaties geen inbreuk maken op dit recht. 

Artikel 10 – Ontbinding van de opdracht 

10.1 Wanneer de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, failliet verklaard is, 

faillissement heeft aangevraagd, surseance of uitstel van betaling heeft aangevraagd of al is 

verleend, van toepassing verklaard is voor de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, 

liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, is Young Translators gerechtigd om tot 

gedeeltelijke of volledige ontbinding van de overeenkomst over te gaan, zonder daarvoor 

aansprakelijk te zijn voor schadevergoedingen, of het voldoen van de betalingsverplichtingen 

vorderen van het hem toekomende. 

Artikel 11 – Overmacht 

11.1 Onder overmacht worden alle omstandigheden waarop Young Translators geen invloed op 

kan uitoefenen verstaan. Hierover is Young Translators dus niet aansprakelijk. 

11.2 Wanneer Young Translators, door overmacht getroffen, niet aan zijn verplichtingen kan 

voldoen kan Young Translators, zonder schadevergoeding te betalen, de overeenkomst 

ontbinden. Hierbij zal de opdrachtgever altijd op de hoogte gesteld worden, met 

argumentatie, door Young Translators. 

11.3 Wanneer Young Translators, door overmacht getroffen, de verdere uitvoering van de 

opdracht moet staken, ontslaat dit de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen 

over het reeds vertaalde gedeelte van de opdracht. 



 

 

Artikel 12 – Bewaarplicht 

12.1 Young Translators heeft geen verplichtingen voor het bewaren van de reeds geleverde 

vertalingen aan opdrachtgever. Documenten kunnen dus achteraf niet opnieuw opgevraagd 

worden door opdrachtgever. 

12.2 Aangezien in de documenten privacygevoelige gegevens kunnen bevatten worden alle 

documenten in een beveiligde omgeving opgeslagen onder accounts van Young Translators 

of zijn vertalers zelf. 

12.3 Young Translators is niet aansprakelijk voor het verkrijgen van gegevens door derden, zonder 

toestemming of geheimhoudingsplicht, aangezien Young Translators alle documenten 

zorgvuldig bewaart en hier niet in te kort schiet, zolang deze zijn opgeslagen in een 

beveiligde omgeving. 

Artikel 13 – Auteursrecht 

13.1 Het auteursrecht gaat van Young Translators naar de opdrachtgever over wanneer beiden 

partijen aan hun verplichtingen hebben voldaan en deze zijn geaccepteerd, mits anders 

overeengekomen. 

Artikel 14 – Toepassing recht 

14.1 Op alle overeenkomsten tussen Young Translators en particuliere opdrachtgevers is het 

thuisrecht van de particuliere opdrachtgever van toepassing. De particuliere opdrachtgever 

bepaald hierin de plaats, mits hier een bevoegde rechter aanwezig is. 

14.2 Op alle overeenkomsten tussen Young Translators en niet-particuliere opdrachtgevers is het 

Nederlandse recht van toepassing 

14.3 Alle geschillen waarmee Young Translators in betrokken is naast een niet-particuliere partij 

worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in Zwolle. 

Vertalingen van deze algemene voorwaarden zijn niet bindend voor Young Translators.  

Er wordt hier altijd gekeken naar deze Nederlandse versie. 

Een exemplaar van deze Algemene voorwaarden wordt op eerste verzoek altijd gratis toegezonden. 

 


