
	

	

 

 

 

Strippenkaart Bureau Philipsen 

Wanneer is een strippenkaart handig? 

• U bent toe aan een update van de webcontent op uw bedrijfssite 
(contentbeheer light). 

• U wilt uw tekst laten corrigeren op taal- en spelfouten. 
• U wilt uw flyer laten herschrijven in een wervende en overtuigende stijl. 
• U zoekt eindredactie voor uw bedrijfscommunicatie. 
• U wilt advies over of ondersteuning bij belangrijke correspondentie. 
• U wilt uw website laten verbeteren met SEO-woorden. 

 
Hoe werkt een strippenkaart? 
U koopt bij Bureau Philipsen van tevoren tijd voor verschillende klusjes. U heeft 
al eens met mij gewerkt dus weet wat u mag verwachten. U bespaart uzelf 
(en mij) een offertetraject en gehannes met uurtarieven.  
 
Wat krijgt u? 
U kunt ervan op aan dat Barbara in foutloos Nederlands schrijft en redigeert, 
aangepast aan uw huisstijl, voor uw website, uw bedrijfsbrochure of uw 
sociale mediacampagne. Barbara vraagt u om een planning en mogelijke 
randvoorwaarden. 
 

 
Voorwaarden  

1. U belt met uw verzoek, of stuurt het te redigeren document naar mijn 
mailadres. Daarin vermeldt u wanneer het moet zijn gedaan (deadline) en 
bij wie inhoudelijke informatie gevraagd kan worden (contactpersoon).  

2. U ontvangt dezelfde dag bericht wanneer het werk klaar is. 
3. De uren kunnen worden opgenomen tot en met zes maanden na de 

afgesproken startdatum. Na zes maanden vervalt de resterende tijd. 
4. Zijn er nog minstens 30 minuten op de strippenkaart over, dan stuurt Bureau 

Philipsen een specificatie van de gewerkte tijd. U bepaalt zelf of u de 
resterende tijd wilt aanvullen met een nieuwe strippenkaart.  

5. De strippenkaart kan alleen worden gebruikt voor incidentele tekstproducties 
en contentbeheer. Herziening van websites of schrijven van jaarverslagen, 
instructies, documentatie e.d. zijn hiervan uitgesloten. 

6. De strippenkaart wordt vooraf gefactureerd en door u betaald. Het bedrag 
is exclusief 21% btw.  

7. De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de Algemene 
Leveringsvoorwaarden van Bureau Philipsen (bijlage).	 

Prijs € 545,- voor in totaal 10 uur 
Geldig voor 6 maanden 

De teller loopt vanaf 10 minuten 


