
Betalingsbetingelser og ophavsrettigheder.
 
 - Din aktuelle og udspecificerede pris fremgår altid af dit individuelle tilbud - se vejledende takster ovenfor (priser er ekskl. moms)
 - Der opkræves som mininum en sidepris (korrekturopgaver)/1 timeløn (tekstopgaver)
 - Jeg går ikke igang, før jeg har skriftlig tilsagn om, at du har accepteret tilbuddet.
 - Når først ordren er igang, binder du dig til den betaling, der er aftalt. 
 - Skulle du få brug for at udvidde ordren undervejs, udarbejdes nyt tilbud til godkendelse, hvori den samlede bestilling og pris vil fremgå.
 - Undervejs i større opgaver orienterer jeg dig løbende om status, og når jeg er færdig fremsendes faktura. 
 - Betalingsfristen er 10 dage netto fra faktureringsdatoen.
 - Bestilt tekst må frit anvendes til det aftalte formål samt genanvendes internt i virksomheden og privat.
 - Såfremt du ønsker at genanvende teksten i nye eksterne sammenhænge ved en senere lejlighed, skal du indhente rettigheder hertil.
 - NB! ved samtidig bestilling af tekstopgaver og illustration ydes 10% rabat på illustrationer.

Tekstforfatning
eksempler

Invitationer 
Taler til mærkedage
Digte tilpasset formål/modtager
Mindeord 

PR & Annoncetekst
Kursuskataloger & beskrivelser

Undervisningsmaterialer & oplysning
Pjecer og programmer

Nyhedsbreve/medlemsskrivelser
Mærkesager

 

CV & ansøgninger
Opgaver/specialer
Annoncetekst
Hjemmesidetekst
Manuskripter
Præsentationer

Dit input

Hej Du kontakter mig med din unikke forespørgsel
Måske har du et klart billede af, hvad du gerne vil have udført? Måske 

har du blot løse ideer eller strøtanker? Der kan være stor forskel på 
processen, alt efter om du henvender dig angående behov for en skønlit-
terær (fiktiv) eller faglig tekst (non-fiktiv) og ikke mindst i hvilken sammen-
hæng den er tiltænkt anvendt. Sammen indsnævrer vi din forespørgsel til 

det, der kan være relevant for samarbejdet og udvikling af tilbud til din 
stillingtagen.

Hvad koster det?
Prisen på den enkelte opgave afspejler naturligvis opgavens 

karakter, herunder hvilken detaljegrad, teknik, arbejdsmængde og 
projektstørrelse, der er tale om. Udfra din forespørgsel og vores indle-
dende snak, udfærdiger jeg et uforpligtende tilbud, så du kan vurdere, 
om du ønsker at gå videre med samarbejdet og bestillingen. Du kan få 

en ide om prisniveauet, og hvordan det står i forhold til forskellige 
arbejdsopgavers størrelser og karakter nedenfor. Herunder også 

vejledende takst for korrekturlæsning. 
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FAGTEKST 

SKØNLITTERÆR TEKST

KORREKTUR

VÆRKTØJSKASSE & ERFARING

Forespørgsel er ofte mere abstrakt og åben for fortolkning
timeløn fra 700 kr

Forespørgsel er ofte konkret og velafgrænset
timeløn fra 600 kr

Korrektur
eksempler

Sidepriser fra 49 kr (400 ord)

Afhængig af ordrekompleksitet, 
deadline og leveringsformat


