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Eenmalige kennisgeving. Wij hebben niet de bedoeling om u met spams lastig te vallen. Uw e-mailadres wordt na verzending van dit bericht automatisch uit onze 
bestanden verwijderd. Mocht u toch voor ons kiezen dan horen we dat wel van u. Bij voorbaat ons dank voor uw begrip en excuses voor het ongemak.  

 

Maak ook uw bedrijf bekend aan duizenden anderstaligen. Graag willen wij ons vertaalbureau bij u 
introduceren. Ons bureau garandeert professionaliteit en snelle vertalingen van publiceerbare 
kwaliteit waarbij rekening gehouden wordt met de sociale en culturele omgeving waar de tekst in 
gepubliceerd/gedistribueerd zal worden. Voor elke vertaling zullen we de meest geschikte vertaler 
aanstellen met de vereiste kwalificaties, achtergrond en ervaring. Elke vertaalopdracht zullen wij 
zo goed mogelijk uitvoeren. Wij garanderen altijd de overeengekomen levertijd. Door het 
inschakelen van TurkseTolkVertaler maakt u als het ware gebruik van een ‘brug’ die vele 
onnodige kosten kan besparen. Door gebruik te maken van onze coördinerende diensten en 
bemiddelingen kunnen wij u verzekeren dat wij een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan uw nationale en 
internationale contacten en (handels)activiteiten.  

Tarieven  
Voor tolkopdrachten geldt een uurtarief van € 85,00. Voor de berekening van de reiskosten geldt de thans 
geldende wettelijke kilometervergoeding. Voor de in de voorbeelden opgenomen tolk- en vertaalopdrachten 
geldt een vast tarief. Minimumtarief voor vertalingen is € 35,00. Voor spoedopdrachten geldt een toeslag 
van 20%. Voor opdrachten in het weekend en de avond geldt geen toeslag. Bovengenoemde prijzen zijn 
exclusief 21% BTW. Voor de overige opdrachten en diensten kunt u offerte aanvragen via het 
offerteformulier. Ook kunnen wij een bijzonder prijsafspraak met u maken. Voor particulieren geldt 
dat vertalingen alleen worden geleverd tegen contante betaling of vooruitbetaling. We zijn zeker dat we met 
u een redelijk en langdurig prijsakkoord zullen creëren. 
 
Leveringsvorm 
Het vertaalde document leveren wij digitaal per e-mail of per post, meestal in dezelfde vorm als waarin het 
origineel ons toegestuurd werd (met alle illustraties en foto´s, als die er zijn, op de juiste plaats) behalve als 
expliciet geïnstrueerd wordt dat het in een andere vorm geleverd dient te worden. 
 
Vertrouwelijkheid 
Alle documenten vertaald door TTV worden vertrouwelijk behandeld. De inhoud ervan zal onder geen 
beding aan derden bekend worden gemaakt.  
 
Stelt u ons op de proef, dan stellen wij u niet teleur.  U zult duidelijk merken dat samenwerking met ons 
bureau u veel in de tijd en kosten zal schelen. Heeft u een bepaald verzoek, suggestie of probleem, aarzel 
niet en neem contact op met ons om geheel vrijblijvend geïnformeerd te worden over de mogelijkheden 
en/of een prijsafspraak. We zijn voor u 7 dagen per week van 09.00 tot 22.00. U kunt ook onze website 
www.turksetolkvertaler.nl bezoeken. 
 
Met belangstelling wachten wij uw reactie af. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bureau TurkseTolkVertaler 
 
Dhr. I. Yasar 
 

 


