
BIJLAGE BIJ MANIFEST VAN CULEMBORG 

EISEN TARIEVEN:  

Tolk: Vertaler: 

Tarief tolkdiensten: 
 
€ 70-75 per uur ma t/m vrij 08:00 - 18:00 
Geen betaling per minuut, ook niet 
telefonisch. 
Op locatie: minimale uitbetaling van 1 uur, 
na 2 uur uitbetaling per ingegaan halfuur 
Telefonisch: minimale uitbetaling van een 
halfuur 
 
Toeslagen: 
18:00 – 24:00 50% 
24:00 – 06:00 100% 
06:00 – 08:00 50% 
Zaterdag: 50% 
Zon- en Feestdagen: 100% 

Tarieven vertaaldiensten: 
 
€ 1,70 per regel van 55 aanslagen inclusief spaties in 
de doeltaal als minimumeis. 
 
Minimumtarief voor schriftelijke vertalingen: 50 
euro (dan levert alles onder 30 regels 50 euro op) 
 
Spoedtoeslag: Alles voor dezelfde of volgende dag 
(exclusief weekend- en feestdagen): automatisch + 
50% 
 
Maximum per dag: 2500 woorden/24 uur. Dus een 
tekst van 2500-5000 woorden voor leveren over 2 
dagen (exclusief weekend- en feestdagen) krijgt 
spoedtarief. 

Annuleringsvergoedingen:  
 
- Annuleringen en wijzigingen eerder dan 
48 uur voor de besproken tolkdienst: 50% 
van de gereserveerde tolktijd. 
 
- Voor annuleringen en wijzigingen binnen 
48 uur (exclusief uren van weekend- en 
feestdagen) voor uitvoeringsdatum: 100% 
van de gereserveerde tolktijd. 
 
- Bij vervallen van de dienst, terwijl de tolk 
al is vertrokken, dan wel zonder annulering 
(no show), 100% van de gereserveerde 
tolktijd + reistijd en reiskosten op basis van 
€ 0,85 per km. 
 

Annuleringen: 
 
Betalen voor vertaalde deel + derving inkomsten 
voor ingeruimde tijd. 
 
 

Reiskosten:  
2 keuzes: 
- Duitse systeem: reistijd = tolktijd + € 0,19 
per kilometer (d.w.z. reistijd wordt als 
tolktijd uitbetaald) 
- Of het huidige Nederlandse systeem, 
maar dan € 0,77 per kilometer verhogen 
naar € 0,85 per kilometer. 
(Benzineprijs in 2000 was € 1,00, enorme 
toename fileleed) 

Overwegingen:  
Huidige oneerlijke regeltelling (handmatige telling 
van de brontaal onafhankelijk van het aantal 
woorden per regel) afschaffen en het Duitse systeem 
van regeltelling per wet invoeren in Nederland: 
1 regel is 55 aanslagen inclusief spaties.  
Duitsland: De vertaler krijgt minimaal tussen € 1,55 
en € 2,05 per regel, afhankelijk van hoe de tekst 
wordt aangeboden en de tekstsoort.  
In ieder geval geldt € 1,55 voor bewerkbare teksten 
en € 1,75 voor niet bewerkbare teksten. Teksten 
met vakspecifiek taalgebruik en teksten in talen 
waarvoor nauwelijks vertalers voorhanden zijn 
leveren tussen € 1,85 en € 2,05 op. 

 


