Overeenkomst voor het schrijven van een levensverhaal tussen

1

Geïnterviewde - hierna ook te noemen ‘opdrachtgever’ en

2

Hilde Postma, handelend onder de naam Hilde Postma freelance journalist, ingeschreven
onder nummer 54768837 bij de Kamer van Koophandel gevestigd in Amsterdam, hierna te
noemen ‘opdrachtnemer’.

Deze overeenkomst bestaat uit de volgende diensten en algemene voorwaarden:
Het inhuren van Hilde Postma met als doel het schrijven van een levensverhaal.

Werkwijze:
*U maakt (in overleg met Hilde Postma) een keuze voor een aantal interviewsessies (bijvoorbeeld
drie, vier of vijf) – en spreekt daarvoor een aantal data af. Ook maakt u samen met Hilde Postma een
indeling over wat er globaal besproken zal worden tijdens de interviews, bij voorkeur aan de hand
van periodes (zoals jeugd, studietijd, carrière enz.). Dit is een indeling en richtlijn om het werk
soepeler te doen verlopen, maar tijdens de interviews kan uiteraard ook over andere periodes en
onderwerpen worden gesproken!
*Een interview duurt maximaal anderhalf uur
*Hilde Postma maakt aantekeningen tijdens de interviews, ze neemt de gesprekken ook op om deze
later goed uit te kunnen werken. Dit doet ze na ieder gesprek. Het concept van het voorgaande
gesprek neemt ze mee naar de volgende sessie, zodat u het kunt lezen en eventueel correcties kan
aanbrengen. Hilde Postma neemt dit weer mee en verwerkte de correcties.
*Als het afgesproken aantal sessies niet voldoende blijkt te zijn, kan er uiteraard ook worden
‘bijgeboekt’, als geïnterviewde dat nodig vindt. Hilde Postma zal hem/haar hierover ook adviseren,
maar de keus is uiteraard aan de geïnterviewde.
*Op basis van alle (goedgekeurde) conceptverslagen zal Hilde Postma van alle onderdelen een geheel
maken. Deze zal op een in overleg bepaalde datum en tijd worden geleverd, in de regel één maand
na het laatste gesprek.
*Ondertussen bekijkt de geïnterviewde welk beeld hij/zij wil bijvoegen en levert dit digitaal aan.
*Hilde Postma zorgt dat het materiaal opgemaakt wordt en stuurt het naar de drukker.
*U ontvangt uw boek thuis.

Kosten:
Uitgaande van vijf interviewsessies voor een volledige biografie zijn de kosten van een levensverhaal
5000 euro (dit houdt in 5 sessies van 1,5 tot 2 uur).
Wilt u een korter en compacter verhaal dan is de prijs 1000 euro per sessie
Iedere extra aanvullende sessie na de vijfde is 750 euro.
Na levering van het eerste conceptverslag (dus na de tweede sessie) factureert Hilde Postma een
voorschot van 20 procent.
Beoogde lengte: tussen de 50 en 150 pagina’s, uitgaande van drie tot vijf sessies. (dat wil zeggen
tussen de 10.000 à 20.000 woorden).

Levertijd: een maand na het laatste gesprek

ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1. Algemeen
1. De dienstverlening van de eenmanszaak Hilde Postma freelance journalist
bestaat uit het schrijven van artikelen en boeken, alles in
de ruimste zin van het woord. Een omschrijving van de werkzaamheden van Hilde
Postma is te vinden in het uittreksel uit het handelsregister van de Kamers van
Koophandel onder dossiernummer 54768837
2. De uit de overeenkomst van opdracht voortvloeiende verbintenissen betreffen te alle
tijde inspanningsverbintenissen en op maat geschreven resultaatsverbintenissen.
Artikel 2. Overeenkomst van opdracht
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Hilde Postma
voor de opdrachtgever uitgevoerde werkzaamheden.
2. De opdrachtgever zorgt ervoor dat Hilde Postma ten behoeve van de
verstrekte opdracht over alle relevante informatie beschikt die nodig is voor een
goede uitvoering van de opdracht.
3. Het staat Hilde Postma vrij gedurende de overeenkomst van opdracht,
werkzaamheden voor andere opdrachtgevers uit te voeren, mits de werkzaamheden
redelijkerwijs te combineren zijn met de uitvoering van de overeenkomst van
opdracht voor de opdrachtgever.
4. Eigendomsrecht: Het verhaal wordt uitdrukkelijk geschreven voor het ‘eigen gebruik’. Hilde
Postma zal hier niet uit publiceren of het aan derden kenbaar maken zonder zijn toestemming.

Artikel 3. Tarieven en betalingscondities
1. De overeenkomst van opdracht wordt uitgevoerd op basis van de door Hilde
Postma en de opdrachtgever overeengekomen tarieven.
2. Betaling van de declaraties van Hilde Postma dient te geschieden binnen
veertien dagen na de datum van de betreffende declaratie.

