
Algemene Voorwaarden Freelancer

De overeenkomst tussen Freelancer en Uitgetypt is flexibel. Deze flexibele overeenkomst heeft twee 
zijden. Aan de ene kant, indien Uitgetypt transcribeer-opdrachten voor Freelancer heeft, is Freelancer 
volledig vrij deze opdracht aan te nemen tegen het aangeboden tarief van Uitgetypt. Wanneer een 
opdracht echter is aangenomen, dient Freelancer deze te volbrengen binnen de afgesproken tijd. Aan 
de andere kant is Uitgetypt.nl niet verplicht tot een minimum aantal opdrachten te verstrekken aan 
Freelancer. Om deze flexibele overeenkomst met de nodige algemene afspraken, rechten en plichten 
te onderbouwen zijn onderstaande voorwaarden opgesteld:

1. Rechten en Verplichtingen van Freelancer 
1.1 Freelancer is een onafhankelijke zelfstandige en is als dusdanig zelf verantwoordelijk voor het 
betalen  van  alle  belastingen  en  verzekeringen  en  andere  verplichtingen  die  voortvloeien  uit 
werkzaamheden als Freelancer via de website. Freelancer dient er dan ook voor zorg te dragen dat 
zijn bedrijfsvoering verloopt volgens alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving en dat hij alle 
noodzakelijke en van toepassing zijnde verzekeringen heeft geregeld. 
1.2 Freelancer is als zelfstandige geheel vrij om opdrachten te accepteren. Wanneer Freelancer een 
opdracht accepteert is hij  echter volledig gebonden aan de inhoud van de opdracht en aan deze 
Algemene Voorwaarden. 
1.3 Het feit dat Freelancer in de database van Uitgetypt erkend wordt als transcribent zal onder geen 
enkele  omstandigheid  worden  aangemerkt  als  een  privaatrechtelijke  arbeidsovereenkomst  tussen 
Freelancer en Uitgetypt. 

2. Uitvoering Opdracht door Freelancer 
2.1  Freelancer  is  door  acceptatie  van  de  opdracht  verantwoordelijk  voor  het  uitwerken  van  het 
transcript binnen de aangegeven deadline. Indien Freelancer merkt dat de deadline niet gehaald kan 
worden  dient  dit  in  alle  redelijkheid  besproken  te  worden.  Wanneer  de  opdracht  meer  dan  24 
(vierentwintig) uur voor de deadline wordt geretourneerd bij Uitgetypt, zal de Freelancer voor het 
verrichtte werk -  gerekend evenredig naar het aantal  minuten getranscribeerd – betaald  worden. 
Indien het  tijdsbestek  tot  deadline  korter  is  dan  een etmaal,  zal  Uitgetypt  het  recht  hebben  de 
opdracht te annuleren zonder dat Freelancer een vergoeding ontvangt voor verrichte werkzaamheden. 
2.2 De vergoeding voor Freelancer is afhankelijk van het correct uitvoeren van de opdracht volgens de 
procedures en richtlijnen die zijn beschreven in de opdracht en deze algemene voorwaarden. Indien 
Uitgetypt of de opdrachtgever ontevreden is over het transcript ten opzichte van de opname en dit 
ook aangetoond kan worden aan Freelancer,  dient Freelancer het transcript  te  verbeteren tot  de 
opdrachtgever en/of Uitgetypt tevreden zijn.  
2.3 Freelancer gebruikt apparatuur om de opdracht uit te voeren die in eigendom toebehoort aan 
Freelancer of legaal onder de verantwoordelijkheid is gesteld. Dit houdt ook in dat voor het gebruik  
van software de benodigde licenties legaal zijn verkregen en dat er anderszins geen illegale content 
op  de  apparatuur  aanwezig  is.  Bij  overschrijding  hiervan  is  Uitgetypt  onder  geen  enkele 
omstandigheid aansprakelijk voor eventuele kosten of boetes die hieruit voortvloeien.
2.4 Freelancer is bekend en stemt in met het feit dat alvorens Freelancer op de website een opdracht  
kan accepteren de volgende bescheiden aan Uitgetypt dient te overleggen: 
a. Kopie geldig pasport of geldig ID (voor- en achterkant) met een handtekening van Freelancer op 
het kopieblad. 
b. VAR-verklaring indien van toepassing. 

3. Relatie Freelancer met opdrachtgever van Uitgetypt
3.1 Freelancer zal indien de contactinformatie van een betreffende opdrachtgever bekend is onder 
geen enkele omstandigheid deze rechtstreeks of via derden benaderen om dezelfde werkzaamheden 
te verrichten of  concurrerende diensten aan te bieden.  Freelancer begrijpt  dat  als  deze afspraak 
geschonden wordt,  Freelancer uit  de database  zal  worden verwijderd van Uitgetypt.  De zakelijke 
samenwerking zal  dan worden beëindigd en gerechtelijke stappen kunnen het gevolg worden van 
schending van deze afspraak.
3.2 Bij de uitvoering van opdrachten zal Freelancer er voor zorgen dat Freelancer niet buiten Uitgetypt 
afspraken maakt met opdrachtgever voor verdere werkzaamheden. Ieder verzoek daartoe, of andere 
verzoeken  tot  het  leveren  van  diensten  en/of  producten,  die  Freelancer  rechtstreeks  van  een 
opdrachtgever ontvangt, dient in openheid gecommuniceerd te worden met Uitgetypt. 
3.3  Freelancer  dient  er  zelf  zorg  voor  te  dragen  dat  deelneming  in  de  database  van  Uitgetypt  
Freelancer niet in een positie brengt dat voorwaarden geschonden worden van enig bestaand contract 
of overeenkomst waarin Freelancer partij is. 



3.4 Na,  al  dan niet  vrijwillige,  beëindiging van de samenwerking tussen Freelancer en Uitgetypt, 
blijven  alle  verplichtingen  onder  Algemene  Voorwaarden  onverminderd  voor  een  periode  van  24 
(vierentwintig) maanden van kracht. 

4. Vergoeding Freelancer 
4.1  Freelancer  ontvangt  voor  uitgevoerde  opdrachten  de  vergoeding  die  staat  vermeld  bij  de 
betreffende  opdracht.  Freelancer  is  hierbij  vrij  om de  opdracht  aan  te  nemen die  het  beste  bij 
Freelancer past. 
12.2 Facturen worden automatisch opgeslagen in het systeem van Uitgetypt en op het profiel van 
Freelancer. Freelancer is zelf verantwoordelijk voor controle over de juistheid van de hoogte van de 
factuur. Daarnaast is Freelancer verantwoordelijk deze facturen te integreren met eigen administratie 
en deze te mailen naar administratie@uitgetypt.nl. Op de 28e van iedere maand worden deze facturen 
– indien ze  gemaild  zijn  – allen  automatisch  betaald.  Uitzonderingen hierop kunnen niet  worden 
gemaakt. 

5. Geheimhouding en privacy
5.1  Alle  opnamen aangeleverd door  Uitgetypt  hebben per  definitie  een vertrouwelijk  karakter  en 
Freelancer dient dit te respecteren. Freelancer is wanneer een opdracht is aangenomen verplicht tot 
geheimhouding  van  alles  wat  in  de  opname  besproken  wordt  en  alles  wat  Freelancer  over  de 
opdrachtgever  of  haar  respondenten  te  weten  komt.  Er  dient  dan  ook  niet  met  derden 
gecorrespondeerd te worden over de inhoud van de opname, noch haar sprekers. 
5.2 Bestanden aangeleverd door Uitgetypt mogen allen gebruikt worden voor transcriptie. (Gevoelige) 
informatie afkomstig van de opname kan niet de basis vormen voor eventuele acties die zonder de 
betreffende kennis niet hadden geschied. In geval van beschadiging van deze geheimhouding en het 
Uitgetypt  of  haar  initiële  opdrachtgever  schade  berokkent  worden  deze  kosten  plus  eventuele 
inkomensderving van zowel Uitgetypt als haar opdrachtgever doorberekend aan Freelancer.
5.3 Na het uploaden van de transcriptie en bevestiging dat deze succesvol bij Uitgetypt terecht is 
gekomen, dient freelancer de betreffende opname en het document te vernietigen.

6. Geschillen 
6.1 Op alle overeengekomen opdrachten is Nederlands recht van toepassing. 
6.2 De bepalingen in de  algemene voorwaarden en hetgeen in  de opdracht  is  vermeld,  bepalen 
gezamenlijk de rechtsverhouding tussen Freelancer en Uitgetypt en komen in de plaats van alle eerder 
gemaakte  afspraken  of  uitlatingen  tussen  Partijen  ter  zake  van  het  onderwerp  van  Opdracht  of 
Bestelling. 
6.3 Indien onderling overleg niet tot een oplossing leidt, zullen geschillen voor zover door nationale of  
internationale  rechtsregels  niet  dwingend  anders  wordt  voorgeschreven,  uitsluitend  worden 
voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Breda. 

Ondertekend te ________________  op _____________

_____________________                       

[Naam]  


