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KORTE HANDLEIDING VERTAAL- EN REDACTIEWERKZAAMHEDEN 

 

 

Verzoeken voor vertaal- of redactiewerkzaamheden kunnen worden ingediend via het 

speciale HU-portaal op onze website: 

 

http://www.metamorfosevertalingen.nl/hogeschool-utrecht/:  

 

 

Offerteformulier: 

Via dit formulier kan een offerte worden aangevraagd voor vertaal- of 

redactiewerkzaamheden en eventuele aanvullende diensten. U kunt via het formulier de 

te vertalen en/of redigeren bestanden uploaden en eventueel referentiemateriaal 

toevoegen. 

Binnen 2 uur (bij spoed: binnen 1 uur) ontvangt u een gespecificeerde prijsopgaaf. 

Na uw akkoord (via e-mail) wordt de opdracht in werking gezet en de precieze 

leverdatum (+ tijdstip) bevestigd. 

 

 

Gratis helpdesk: 

Via dit formulier kunt u terecht met taalvragen en kleine vertaalverzoeken (max. twee 

zinnen) waarvoor een offerteaanvraag te omslachtig zou zijn. De helpdesk wordt 

gevormd door onze eigen vertalers en biedt doorgaans al binnen een half uur uitkomst. 

Gebruik van de helpdesk voor medewerkers van de Hogeschool Utrecht is gratis. 

 

 

Feedbackformulier: 

Een week na levering van de vertaling ontvangt u van ons een e-mail met een link naar 

dit formulier. In deze mail zullen wij u vragen de geleverde vertaalde of geredigeerde 

tekst goed danwel af te keuren.  

Als u opmerkingen over het geleverde doeldocument heeft, kunt u aangeven wat de aard 

van de feedback is (terminologie, tone of voice, opmaak, enz.) en welke actie u van ons 

verwacht te ondernemen (aanpassing vertaling of ter informatie (voor terminologielijst/ 

vertaalgeheugen)). Bij afkeur van het doeldocument nemen wij direct contact met u op 

en zal in samenspraak met de vertaler worden bekeken hoe het doeldocument moet 

worden aangepast zodat het aan uw wensen voldoet. Ook zal het tijdspad voor herstel 

worden besproken. 

 

 

Klachtenformulier: 

Via dit formulier kunt u uiting geven aan een formele klacht wanneer u van mening bent 

dat er een wanprestatie is geleverd of eerder geleverde feedback niet goed is verwerkt.  

Na ontvangst van de klacht treedt de formele klachtenprocedure in werking en ontvangt 

u een gedetailleerd klachtenrapport.  

 

 

Reactie op afhandeling feedback of klacht: 

Als u ons van feedback hebt voorzien, een geleverd doeldocument hebt afgekeurd of een 

klacht hebt ingediend, dan zullen hierop zo adequaat mogelijk reageren. Een week na 

afloop zullen wij u vragen hoe wij uw feedback of klacht hebben afgehandeld. U ontvangt 

hiertoe een e-mail met link naar dit formulier met het verzoek uw oordeel te geven over 

http://www.metamorfosevertalingen.nl/
http://www.metamorfosevertalingen.nl/hogeschool-utrecht/
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de wijze waarop wij uw feedback hebben afgehandeld. Op basis van uw oordeel gaan wij 

intern bekijken hoe wij onze dienstverlening richting de HU kunnen verbeteren.  

 

 

Periodiek klanttevredenheidsonderzoek: 

Tweemaal per jaar zullen wij alle afnemers van vertaaldiensten binnen de HU uitnodigen 

om deel te nemen aan ons klanttevredenheidsonderzoek. U ontvangt hiertoe een e-mail 

met link naar de vragenlijst. De resultaten zullen vervolgens z.s.m. bekend worden 

gemaakt. 

 

 

Documentatie: 

In het HU-portaal vindt u alle relevante documenten met betrekking tot de 

vertaaldiensten die wij verzorgen, waaronder deze korte handleiding, de 

klachtenprocedure en de meest recente versie van de terminologielijst. 

http://www.metamorfosevertalingen.nl/

