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Voorwaarden Stemacteurs Betaalbarestemmen.nl 
 
De inschrijving op de site van Betaalbarestemmen.nl is gratis en vindt 
plaats na bepaling van de juiste geschiktheid. 
 
Stemacteurs beschikken over een professionele foto en professionele 
demo met wervende en informatieve fragmenten. Typetjes en talen 
mogen ook.  
 
De stemacteur beschikt over een KvK en BTW-nummer 
 
Er volgt een vermelding van demo, aangepaste voornaam, foto en 3 
stemkenmerken op de site van Betaalbarestemmen.nl.  
 
Er is geen sprake van exclusiviteit bij opdrachten tenzij in overleg als een 
opdrachtgever dit wenst. 
 
De stemacteur is bereikbaar via mobiel en email.  
 
De stemacteur is binnen een week beschikbaar voor 
inspreekopdrachten. Tenzij er sprake is van doorgegeven afwezigheid bv 
door vakantie. 
 
De stemacteur mag een opdracht bij eerste overleg weigeren. 
De stemacteur levert, als de opdrachtgever dat vraagt een passend 
demootje aan. Dit hoeft niet in studio-kwaliteit. 
 
De stemacteur beschikt over een goede eigen studio of regelt en betaalt 
bij opdracht zelf een externe professionele studio.  
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De stemacteur kan de opdracht tot 48 uur voor inspreken kosteloos 
annuleren. Bij acute griep wordt een andere datum afgesproken of een 
vervangende stemacteur. 
 
Levert de stemacteur niet op tijd, dan is hij/zij in gebreke dan kan hij/zij 
aansprakelijk gesteld worden voor schade.  
 
De stemacteur spreekt de definitieve tekst in binnen het afgesproken 
tempo zonder spreek- en intonatiefouten. Indien er spreek- en 
intonatiefouten zijn zal de stemacteur dit kosteloos herstellen. 
 
De stemacteur levert de productie ge-edit, schoon en nabewerkt  met 
equalizing en compressie op de afgesproken tijd aan bij 
Betaalbarestemmen.nl. Landelijke commercials worden altijd nabewerkt 
en ‘radioklaar’ gemaakt door een professionele studio.  
 
De stemacteur spreekt een commercial altijd op 2 verschillende 
manieren in. 
 
Bij twijfel over de uitspraak van een woord of zin spreekt de stemacteur 
op 2 verschillende manieren in. 
 
De stemacteur doet 1 retake gratis als de klant niet tevreden is over 
uitspraak of intonatie. 
 
Indien een opdracht wordt afgekeurd kan de stemacteur geen kosten in 
rekening brengen bij Betaalbarestemmen.nl  
 
De stemacteur noemt geen namen van opdrachtgevers op social media. 
 
De stemacteur benadert opdrachtgevers nooit direct voorafgaande of na 
de opdracht. De boekingen blijven lopen via Betaalbarestemmen.nl 
 
De audio blijft eigendom van Betaalbarestemmen.nl. Na overleg mag de 
stemacteur de audio wel gebruiken voor bv eigen promotie. 
 
Betaalbarestemmen.nl heeft het recht de stemacteur zonder opgaaf van 
reden te verwijderen van de site. 
 
Inschrijving bij Betaalbarestemmen.nl biedt geen garantie op opdrachten.  
 
De stemacteur mag de inschrijving annuleren. De opzegtermijn is 1 
week. 
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De stemacteur geeft per email de vakantie of absentie door aan 
Betaalbarestemmen.nl via info@betaalbarestemmen.nl 
 
 
Facturering door stemacteur aan Betaalbarestemmen.nl kan op adres  
De Steeneik 9,7325 HE Apeldoorn 
Betaling vindt plaats binnen 21 dagen na factureren. 
 
 
Routing van een opdracht in het kort 

• Benadering en contact via telefoon en mail 
• Afstemming beschikbaarheid, deadline en prijs 
• Stemacteur regelt zelf een studio 
• Levering tekst en briefing, intonatie, medium, doelgroep en tempo 

door Betaalbarestemmen.nl 
• Inspreken stemacteur 
• Opleveren gecontroleerde en nabewerkte audio op de afgesproken 

tijd via wetransfer aan info@betaalbarestemmen.nl 
• Indien nodig gratis retake  
• Factuur naar Betaalbarestemmen.nl 
• Betaling na 21 dagen na factuur stemacteur 

 
 
	
	
	


