Topkwaliteit vertalingen
voor een haarscherp tarief!
Vertaalbureau Appel
Apple Translations

Geen hap uit uw budget
VertaalbureauAppel.nl is een uiterst modern en efficiënt vertaalbureau. Een
samenwerkingsverband van een klein aantal zeer ervaren vertalers, allen ‘native
speakers’. Hebt u een tekst die u snel en goed wilt laten vertalen? Dan kunt u
contact met ons vertaalbureau opnemen door een e-mail te sturen naar
info@vertaalbureauappel.nl. U kunt uiteraard ook bellen naar 020 - 820 89 77.

Altijd toegespitst op uw doelgroep
Vertaalbureau Appel is geen gewoon vertaalbureau maar een
samenwerkingsverband van een kleine groep ervaren vertalers. Daarom kan
VertaalbureauAppel.nl voordeliger werken en zijn wij zeer gemotiveerd en
kwaliteitsbewust! De vertalingen die Vertaalbureau Appel verzorgt, zijn altijd
duidelijk, consistent qua woordgebruik en toegespitst op uw doelgroep.
VertaalbureauAppel.nl levert goede, vloeiende en natuurlijk overkomende
zinnen die geschreven lijken te zijn in de bewuste taal.

Passie voor taal en voor vertalen
De vertalers van Vertaalbureau Appel hebben passie voor taal en uiteraard
voor vertalen. De vertalers controleren elkaars werk en lezen uw vertalingen
meerdere malen door en corrigeren indien nodig alvorens de tekst uit te leveren.
Alle vertalingen van ons vertaalbureau zijn maatwerk. Hoewel wij een
zeer modern vertaalbureau zijn, maken wij bij voorkeur géén gebruik van
zogenaamde vertaalsoftware daar dit de kwaliteit namelijk meestal niet ten
goede komt. Wel maakt VertaalbureauAppel.nl gebruik van een speciaal door
ons geschreven programma om de concordantie (gelijkheid in woordgebruik) te
waarborgen.
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Voordelige tarieven!
•

Commerciële teksten

•

Gebruiksaanwijzingen

•

Website vertalingen

•

Juridische vertalingen

•

Technische vertalingen

- Tarief € 0,10 per woord, exclusief btw
- Uitsluitend native speakers
- Snel & goed vertaalbureau

Scherpe tarieven: slechts 0,10 per woord

Vertaalbureau Appel
Apple Translations

Zo weet u precies waar u aan toe bent en u kunt zelf eenvoudig uitrekenen wat
het kost om een document door ons vertaalbureau te laten vertalen. In sommige
situaties, bijvoorbeeld bij grote opdrachten en indien er weinig haast is, kan
VertaalbureauAppel.nl een nóg scherper tarief aanbieden. Neem contact met
ons vertaalbureau op voor meer informatie. Genoemde tarieven zijn exclusief
btw.

Aantal woorden bepalen?
Het totaal aantal woorden van een bepaald document kunt u in Microsoft
Word (versie 2007 en hoger) links onderaan zien in de statusbalk wanneer het
betreffende document is geopend. In Microsoft Word 2003 kunt u het aantal
woorden zien door op ‘Extra’ en ‘Woorden tellen’ te klikken. Wanneer u dit
aantal door 10 deelt, heeft u de prijs voor een vertaling door Vertaalbureau
Appel (exclusief btw). Zo eenvoudig werkt ons vertaalbureau!
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Papaverweg 34
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The Netherlands
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Onze werkwijze
• U stuurt uw tekst of website URL naar ons vertaalbureau via e-mail, samen
•
•
•

met de gewenste leverdatum.
VertaalbureauAppel.nl bevestigt de totaalprijs en de deadline.
U geeft akkoord per e-mail.
U ontvangt uw vertaalde tekst vóór of uiterlijk op de afgesproken datum per
e-mail, samen met de digitale factuur.
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