
CONTACT

TEKST EN VERTALING
Steeds meer organisaties realiseren een 
groeiend deel van hun omzet buiten 
Nederland, maken deel uit van internationale 
netwerken of gaan grensoverschrijdende 
samenwerkingsverbanden aan.

Een aansprekende en vooral ook accurate 
vertaling van uw juridische en commerciële 
documenten is daarbij essentieel voor 
het beschermen van uw belangen en het 
realiseren van uw doelen.

Elycio Talen biedt al 50 jaar professionele 
(ver)taaloplossingen voor bedrijfsleven, 
overheid en not-for-profit. Altijd volledig 
toegesneden op uw wensen en behoeften.
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Waarom kiezen voor Elycio?

• Snelle en accurate vertalingen tegen scherpe 
prijzen.

• Gekwalificeerde vertalers en tolken, altijd 
native speakers.

• Perfecte match: voor elk onderwerp gespe-
cialiseerde vertalers.

• Proeflezen: alle vertalingen en teksten 
worden deskundig beoordeeld.

• Speciale databases per klant zorgen voor een 
consequent gebruik van terminologie.

• Tekstopmaak in iedere gewenste vorm.

• Al 50 jaar internationale ervaring.

Professionele vertalingen
Bij Elycio Tekst & Vertaling doen we ons uiterste 
best om ervoor te zorgen dat uw internationale 
documenten aan de hoogste kwaliteitsnormen 
voldoen. Onze vertalers hebben een brede ex-
pertise op de meest uiteenlopende vakgebie-
den zoals technologie en engineering, milieu-
bescherming, ondernemingsmanagement, ICT, 
Human Resources, economie en financiën, far-
macie en geneeskunde, juridische contracten en 
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internationale wetgeving en marketing en sales. 
Vandaar dat wij voor alle opdrachten de juiste 
vertaler met de juiste ervaring kunnen vinden. 
We werken volgens het native speaker-princi-
pe: onze taalspecialisten vertalen uitsluitend 
naar hun moedertaal. We creëren voor elke 
klant een terminologiebank om de consistentie 
in opeenvolgende vertalingen te garanderen. 
Voorafgaand aan de levering wordt elke vertal-
ing beoordeeld door een ervaren corrector. Op 
die manier kunt u er zeker van zijn dat u een 
uitstekende vertaling ontvangt, die erop gericht 
is zoveel mogelijk effect te sorteren bij uw doel-
groep.

Tolken
Onze professionele tolken helpen u graag 
om rechtstreeks met buitenlandse klanten 
en contactpersonen te communiceren. Met 
hun kennis van uw vakjargon en dankzij hun 
professionele vaardigheid hebt u de garantie 
dat u goed begrepen wordt tijdens uw verga-
deringen, product presentaties, conferenties 
en congressen. Als u daarnaast nog tolkap-
paratuur inzet, bijvoorbeeld tolkcabines en 
headsets voor simultaanvertaling, kan ieder-
een de gebeurtenis direct in zijn of haar eigen 
taal volgen. Wij bieden u, indien gewenst, een 
totaaloplossing.

LOKALE TALEN

Communiceren in de lokale taal 
van uw publiek kan belangrijke 
voordelen opleveren. Zo kunt u 
bijvoorbeeld:

      Goodwill en vertrouwen 
      kweken bij internationale 
      zakenpartners.

      Uw bereidheid om te inves- 
      teren in relaties en markten  
      zichtbaar maken.

      Communicatiestoornissen 
      vermijden.

      De veiligheid van werknemers     
      in risicovolle werksituaties 
      waarborgen.

      Uw doelgroep verbreden en  
      uw omzet vergroten. In welke  
      taal u ook wilt communiceren,  
      wij leveren u een accurate en 
      professionele vertaling met     
      maximale impact.

Tekstredactie
U kunt bij ons ook terecht voor controle van 
eerder vertaalde teksten of van documenten die 
door uw eigen organisatie zijn opgesteld. Onze 
redacteuren beoordelen teksten op factoren
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Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met:

als accuratesse, leesbaarheid en overtuigings-
kracht. Waar nodig doen ze voorstellen voor 
verbetering. Ook tekstredactie is gebaseerd op 
moedertaalselectie en het vinden van de perfecte 
match: de juiste redacteur met de juiste
ervaring voor de opdracht. 

Copywriting
Een team van ervaren, creatieve copywriters 
staat voor u klaar om in de taal van uw keuze 
een aantrekkelijke en aansprekende tekst te 
schrijven. Voor we met het schrijfproces van start 
gaan, bestuderen we alle beschikbare achter-
grondinformatie om een goed beeld te krijgen 
van uw doelen en het beoogde publiek. Stijl en 
toon van de tekst worden door ons afgestemd op 
de voorkeuren van uw organisatie. Hoe beter we 
op de hoogte zijn van uw wensen, hoe beter het 
resultaat.

Optimale vindbaarheid
Desgewenst kunnen uw teksten, in het Neder-
lands of in andere talen, ook worden aangepast 
voor gebruik op websites en voor optimale vind-
baarheid door zoekmachines. 

Offerte aanvragen?
De kosten voor vertaling, tekstredactie en tekst-
opmaak zijn gebaseerd op de omvang van de 
tekst die onder andere wordt vastgesteld door 
analyse met een vertaaltool (Trados). Uit deze 

analyse blijkt ook het aantal herhalingen binnen 
het document en ten opzichte van de termino-
logiebank van de opdrachtgever; dit verlaagt de 
kosten van de vertaling. 

Wij zijn in staat vele bestandsformaten te be-
werken. Stuurt u dus naast Office-bestanden 
ook gerust uw PDF’s, Indesign-, xml-, xlf- en html
bestanden. Bij andere formaten kunt u altijd 
informeren naar de mogelijkheden.

Ons doel is alle opdrachten binnen een zo kort 
mogelijke tijd uit te voeren. Dankzij ons uitge-
breide team van vertalers, redacteuren correc-
toren en copywriters kunnen we gemakkelijk 
inspringen op krappe deadlines. 

Wilt u een offerte ontvangen, stuur ons dan het 
te vertalen document toe via

vertaalbureau@elycio.nl

U ontvangt dan binnen een paar uur een 
vrijblijvende offerte.
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     Bewezen en constante kwali-
     teit, ISO-9001 gecertificeerd.

     Ervaren professionals, native
     speakers met kennis van uw
     vakgebied.

     Óók hoogspecialistische 
     trajecten: van Engels voor  
     juristen tot Russisch voor uw
     verkoopteam.

     Al 50 jaar ervaring in    
     trainingen en vertalingen.

     Alle talen, letterlijk.

     Eigen trainingslocaties door      
     heel Nederland.

     CEDEO score klanttevreden- 
     heid: 9,5 op schaal van 10.

     Starten wanneer u dat wilt, 
     op elk niveau.

Waarom
Elycio Talen

Effectief communiceren in elke taal
Succesvol internationaal werken betekent naast 
het gebruik van een andere taal ook anders
kunnen denken en andere omgangsvormen 
kunnen toepassen. De kwaliteit van de onder-
linge communicatie verbetert aanzienlijk als u 
zich optimaal kunt uiten, nuances weet te ver-
staan en goed kunt inspelen op zakelijke ge-
woontes en gebruiken. Uw gesprekspartner zal 
zich beter begrepen en meer gerespecteerd 
voelen. Een solide basis voor een goede relatie 
en een optimaal resultaat.

Praktijkgericht maatwerk
Elycio Talen (voorheen Elsevier Talen) levert al 
50 jaar hoogwaardig maatwerk in praktijk-
gerichte taal- en cultuurtrainingen voor manag-
ers en professionals bij bedrijfsleven en over-
heid. Onze trainingen geven u het vermogen en 
het (zelf)vertrouwen om in de gewenste taal en 
cultuur effectief en doelgericht te kunnen com-
municeren en functioneren. Zodat u uw zakelijke 
en persoonlijke doelstellingen optimaal kunt 
realiseren. 

Taal, vakjargon en zakelijke cultuur
Maatwerk betekent, naast volledige afstem-
ming van de planning op uw wensen en agenda, 
dat door u gestelde doelen en situaties uit uw 
dagelijkse praktijk de basis vormen voor iedere 
training. De focus ligt op het verbeteren van uw 
taalvaardigheid, het gebruik van de correcte 
vakterminologie en de juiste woordkeus voor u 
zakelijke en sociale situaties. We helpen u zich in 

te leven in de zakelijke cultuur- en omgangsvor-
men van uw gesprekspartners. Zodat u in ieder 
contact de juiste toon treft en altijd de beste 
resultaten behaalt. 

Direct rendement op uw training
Onze trainers zijn ervaren professionals met 
een brede kennis en ervaring, van alle markten 
thuis. Zij werken met u aan het ontwikkelen en 
verbeteren van praktische vaardigheden, direct 
toepasbaar in uw dagelijkse werk. Daardoor 
beginnen uw investeringen in onze trainingen 
zich al gelijk uit te betalen en dragen ze vanaf het 
eerste begin bij aan de doelen en resultaten van 
uw organisatie. 

Aansprekende vertalingen
Om er zeker van te zijn dat ook uw schriftelijke 
communicatie volledig op orde is, ondersteunt 
onze afdeling Tekst & Vertaling u bovendien met 
accurate en professionele vertalingen. Voor 
ieder vakgebied beschikken wij over de juiste 
vertaalspecialisten. Zij zorgen ervoor dat ook in 
bijvoorbeeld brochures, websites, juridische tek-
sten en technische documentatie uw boodschap 
altijd helder, aansprekend en correct wordt uit-
gedragen.
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Op onze diensten zijn onder andere de volgende 
voorwaarden van toepassing;                              

Vanzelfsprekend verplichten we ons alle door een 
opdrachtgever verstrekte gegevens zorgvuldig te 
bewaren, vertrouwelijk te behandelen en deze 
uitsluitend te gebruiken voor het doel waarvoor zij 
ter beschikking zijn gesteld. We verstrekken alleen 
gegevens aan derden als we dat wettelijk verplicht 
zijn.
• Auteursrechten op vertalingen gaan in principe 

over op het moment dat de opdrachtgever 
aan zijn verplichtingen heeft voldaan 
Eigendom en rechten op ingezette middelen 
(zoals vertaalgeheugens en terminologie-
overzichten) blijven bij ons.      

• Prijzen zijn altijd exclusief BTW en betreffen 
uitsluitend de overeengekomen prestatie.  
Prijsopgaven en leveringstermijnen zijn indi-
catief we de volledige tekst niet vooraf hebben 
kunnen inzien, opdrachtgever de opdracht 
wijzigt  of extra bewerkelijke tekst, onduidelijke 
kopij, ondeugdelijke computerprogrammatuur 
of databestanden aanlevert die meer werk of 
kosten noodzakelijk maken dan vooraf redeli-
jkerwijs mocht worden verwacht. Leveringster-
mijnen zijn nooit fataal, tenzij vooraf anders 
overeengekomen. Betaling van facturen binnen 
30 dagen na datum.       

• De opdrachtgever is aansprakelijk en verant-
woordelijk voor de juistheid, ondubbelzinnig 
heid en volledigheid van ter beschikking gestel-
de teksten, tekeningen, modellen, gegevens            
en instructies.       

 
• Reclames op vertalingen kunnen schriftelijk 

worden ingediend tot tien werkdagen na le-
vering, anders wordt de vertaling geacht te zijn 
geaccepteerd. Dubbelzinnigheden in aange-
leverde teksten zijn altijd voor rekening en risi-
co van de opdrachtgever. Fouten van geringe 
aard of in op verzoek uitgevoerde “quick and 
dirty” vertalingen of in vertalingen waarop op 
verzoek geen correctie is toegepast, kunnen 
geen reden zijn om het geleverde af te keuren 
of te weigeren of betaling te wijzigen, weigeren 
of op te schorten.       

• Als een opdrachtgever de juistheid van een 
vertaaloplossing in twijfel trekt, ons om com-
mentaar vraagt en we vervolgens aannemelijk 
kunnen maken dat de gegeven vertaling niet 
onjuist zijn, zullen we de daardoor gewerk-
te extra uren en overige gemaakte kosten 
volledig in rekening brengen. Als een reclame 
gegrond is, zullen we het geleverde binnen 
redelijke tijd verbeteren  of vervangen.  
      

• Een opdrachtgever mag een opdracht tussen 
tijds beëindigen. De opdrachtgever is dan ver-
plicht de volledige factuurwaarde te voldoen 
van het gedeelte van de opdracht dat inmiddels 
is uitgevoerd en de kosten te vergoeden van 
door ons al aangegane verplichtingen. We stel-
len het reeds vervaardigde werk desgewenst 
ter beschikking van opdrachtgever, maar 
staan dan niet in voor de kwaliteit ervan. Onze 
volledige voorwaarden staan op de website en 
worden op verzoek toegestuurd.

Leverings-
voorwaarden 
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Voor meer informatie, begindata van 
open trainingen en tarieven kunt u 
contact opnemen met onze vestigingen:

Amsterdam

Arnhem

Eindhoven 

Enschede

Papendrecht

Maastricht

Rijswijk

Zeist

Zwijndrecht

Tekst & Vertaling

info@elyciotalen.nl
www.elyciotalen.nl

020-416 0788

026-361 2843

040-720 0960

053-431 7842

 078-720 0945

043-720 0880

070-399 2471

030-267 7700

078-644 9770

078-644 9760

Contact Al 50 jaar verzorgt Elycio Talen (voorheen 
Elsevier Talen)  maatwerk in taal -en cultuur-
trainingen en (ver)taaldiensten voor managers 
en professionals. Elycio Talen is ISO 9001 en 
CEDEO gecertificeerd. 

Ons aanbod omvat onder andere:

• taaltraining en -coaching, in elke gewenste  
taal en uitvoering

• taaltoetsen en -assessments

• e-learning oplossingen

• workshops taal en zakelijke cultuur

• trainingen schrijfvaardigheid

• Nederlands voor anderstaligen

• professionele vertalingen

• tolkdiensten

• copywriting en tekstredactie

• ondertiteling en voice-over

Op al onze aanbiedingen en projecten zijn 
onze algemene voorwaarden van toepassing.

VOLG ONS OP:

MEER INFORMATIE


