
Algemene voorwaarden stemwerk Cornelie Krietemeijer 
 
Dit zijn de algemene voorwaarden van Cornelie Krietemeijer (KvK-inschrijfnummer 
51563452) behorend bij de opdracht voor de levering van gesproken teksten. Als ik in deze 
voorwaarden ‘u’ of ‘uw’ gebruik, bedoel ik u als opdrachtgever. Gebruik ik ‘ik’, ‘mij’ of ‘mijn’, 
dan bedoel ik mijzelf.  
 
 
OVER DEZE VOORWAARDEN 
 
Deze algemene voorwaarden gelden voor de opdrachten die ik voor u uitvoer. In deze 
voorwaarden zijn de meest voorkomende zaken geregeld. Wil een van ons extra afspraken 
maken, dan overleggen we hier samen over. Nieuwe afspraken zijn altijd passend bij het 
doel en de strekking van deze voorwaarden. Uw inkoopvoorwaarden wijs ik expliciet af. Als 
ik wel op basis van uw inkoopvoorwaarden wil werken, zal ik dit altijd schriftelijk bevestigen. 
 
 
UITVOERING VAN DE OPDRACHT 
 
Ik zorg ervoor dat mijn werk voldoet aan de eisen die u aan een professionele voice-over 
mag stellen. Ik vind het belangrijk dat de opdracht soepel verloopt. Als er iets niet goed loopt, 
hoor ik dit graag zo snel mogelijk van u. Dan proberen we samen tot een oplossing te 
komen.  
 
 
AFRONDING VAN DE OPDRACHT 
 
Ik ben verantwoordelijk voor de tijdige aanlevering van de opname, dat wil zeggen binnen de 
met u schriftelijk overeengekomen termijn tegen de afgesproken voorwaarden en kwaliteit.  
 
Als opdrachtgever bent u verantwoordelijk voor de tijdige aanlevering van de teksten die 
ingesproken moeten worden. Deze zijn voorzien van een duidelijke briefing wat betreft de 
tone of voice, uitleg bij uitspraak van niet reguliere woorden, lengte van de opname en 
technische specificaties. Als u onvoldoende informatie geeft en daardoor zijn nieuwe 
opnames nodig, dan breng ik die werkzaamheden in rekening. Als ik spreekfouten maak dan 
verbeter ik die altijd zonder daarvoor kosten te rekenen. 
 
Ook bent u verantwoordelijk voor de inhoudelijke correctheid van de opnames. Zitten er 
inhoudelijke onvolkomenheden of onjuistheden in de tekst die u aanlevert? Dan kan ik 
daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.  
 
 
HET GEBRUIKSRECHT VAN MIJN OPNAMES 
 
Bij een commercial moet u als opdrachtgever vooraf aangeven voor welke radio- of tv-zender 
de opname gebruikt gaat worden. Op die manier kunnen we vaststellen of het gaat om een 
lokale, regionale of landelijke zender.  
 
Voor mijn opnames voor een radio- of televisiecommercial geldt een gebruiksrecht van één 
jaar. Dat betekent dat de geleverde opname maximaal één jaar gebruikt mag worden in 
radio- en televisie-uitzendingen, ingaand vanaf de eerste uitzenddag en onder voorwaarde 
dat de gehele factuur betaald is. Wanneer u als opdrachtgever de opnames na deze periode 
wil blijven gebruiken, dan moet u schriftelijk toestemming van mij krijgen voor dit nieuwe 
gebruiksrecht. Ik breng een jaarlijkse repeat fee van 50 procent in rekening.  



 
Het is niet toegestaan om eerder door mij ingesproken opnames voor andere producties te 
gebruiken of erin te verwerken dan afgesproken.  
 
 
BETALINGSVOORWAARDEN 
 
Ik heb u vooraf schriftelijk geïnformeerd over de werkzaamheden behorend bij de opdracht 
en welke prijs ik daarvoor reken. Over de betaling spreken we het volgende af: 
- De betalingstermijn van mijn facturen is 20 dagen. 
- Ook als u de opname niet gebruikt, betaalt u de factuur. 
- Als u niet aan de betalingsvoorwaarden voldoet, kan ik wettelijke rente en incassokosten 

in rekening brengen.  
 
 
PRIVACY 
 
Ik zal geen persoonlijke gegevens van u aan derden verstrekken zonder dat daar een 
wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt ook voor vertrouwelijke informatie die u met mij deelt 
ten behoeve van de uitvoering van de opdracht. 
 
 
MOGELIJKE CONFLICTEN 
 
Eventuele conflicten lossen we bij voorkeur onderling op. Alleen als dit niet lukt, leggen we 
het conflict voor aan de bevoegde rechter. Op onze overeenkomst is het Nederlands recht 
van toepassing.  
 
 
TOT SLOT 
 
Heeft u vragen over deze algemene voorwaarden? U kunt mij bereiken op telefoonnummer: 
06 5365 2216 en e-mailadres: mail@corneliekrietemeijer.nl.  


