
  

Vertaalservice 
 

Doelstellingen en werkwijze: 

 

Ons doel is, om niet alleen documenten voor Uw onderneming te vertalen, maar ook om 

er voor te zorgen dat U inhoudelijk genoeg impact en tevredenheid creëert bij potentiele 

Japanse cliënten. Internationale cliënten hebben verschillende wensen en 

doelstellingen wanneer ze bij ons vertalingsdiensten aanvragen. Een grote diversiteit 

van materialen en producten zoals; brochures en pamfletten, websites, catalogi, 

commerciële correspondentie, enz. staan bij ons op het menu.   

 

Deze diensten en producten hebben als gemeenschappelijke punt, de behoefte aan de 

juiste ondersteuning voor een effectief en gebalanceerd contact met Japan.  

Een van onze vele sterke eigenschappen is; niet alleen het verschaffen van 

conventionele vertalingen, maar ook relevant inlevingsvermogen en “vertaalcreaties”, 

oftewel creatieve vertalingen, die voorzien zijn van de juiste nuances en aanpassingen, 

nodig voor de specifieke doelmarkt.   

 

Wij zijn van mening dat deze werkwijze doeltreffender en efficiënter is, en geven daarbij 

speciaal aandacht aan detail van de documenten, zinnen, de rangschikking van 

paragrafen, lay-outs (kwantitatief, de grootte en positie van foto’s of beelden), etc. 

Tevens bieden we op maat gemaakte inhoud dat geheel afgestemd is op de juiste smaak 

en genoegdoening van Japanse consument. 

 

Uiteraard staat de juistheid van de vertaling hoog in het vaandel en is dit een minimale 

voorwaarde, echter wel met inachtneming van de karakteristieken van de Japanse 

markt, die van onschatbare waarden zullen blijken te zijn. 

Ongeacht de grootte van het document of project, bieden we onze diensten aan binnen 

Uw maximale budget, voor een zo geschikt en hoogst mogelijke kwaliteitsgarantie.  

 

Bovendien zullen we de afgeronde en vertaalde inhoud constant blijven controleren; in 

het geval er gedeeltes zijn die alsnog aangepast dienen te worden. Wij streven dan ook 

naar een continue en doorgaande perfectie van vertalingen, zonder extra kosten voor U 

bij eventuele veranderingen van tekst of beeld. 

 

Waarom deze werkwijze? 

 

Omdat… 

 

 de vertaalde inhoud van Uw originele document hiermee volledig zal worden 

weerspiegeld. 

 positieve en/of negatieve impressies van klanten en consumenten sterk afhangen 

van de lokale normen en waarden en marktcultuur. 

 de lay-out zal moeten worden aangepast naar de maatstaven van de doelmarkt voor 

een hogere impact. 

 deze werkwijze belangrijk is voor diegene die hun internationale marktpositie 

willen consolideren en blijven behouden. Vertaalwerken zouden niet alleen gebruikt 

moeten worden voor een tijdelijk contact, maar voor een langere termijn voor meer 

effectiviteit en hoger rendement.



  

 

 we ondernemingen helpen op een persoonlijk niveau als consultant, voor een betere 

toenadering tot de Japanse markt; een groot verschil met vertalingsbureaus die 

veelal alleen taalondersteuning bieden. 

 

 

Algemene afhandelingsprocedure vertaalservice 

 

1. Het maken van een initiële offerte na ontvangst van de data in het Nederlands of 

Engels 

2. Analyse van offerte met aanvrager en vaststellen doelstellingen aanvrager binnen 

het maximale budget. 

3. Analyse documenten: verstrekken van gedetailleerde, aanvullende opties (per) 

offerte. 

4. Laatste uitwisseling van ideeën over inhoud en vergoeding. 

5. Start project, na laatste controle en contractuele overeenkomst. 

 

Vertaal tarieven (van Nederlands/Engels naar Japans): 0,12 € per woord.  

We rekenen een minimaal tarief van 20 € onder de 166 woorden. 
 
Voorbeeld Afhandelingsprocedure vertaalservice:  
Vertaling van een website met de volgende inhoud: (w =aantal woorden) 
“Over ons” (500w), “Producten” (500w), Product lijst (1000w). 
1. Berekening initiële offerte: 2000w x 0,12 € = 240 €  
2. Overleg met aanvrager: totaalbudget van 200 €. 
 
Enkele aanvullende voorbeelden van modellen: 

Model 1: “Over ons” (250w), “Producten” (240w), Product lijst (1000w):  
1490w x 0,12 € = 178.80 € 

 

Model 2: “Over ons” (200w), “Producten” (250w), Product lijst (800w): 

1250w x 0,12 € = 150 € 

 

Model 3: “Over ons” (300w), “Producten” (200w), Product lijst (500w): 

1000w x 0,12 € = 120 € 

 

3. Aanpassen inhoud naar Japanse standaard, rekening houdend met Uw budget.  

4. Uitwisseling ideeën over de inhoud en berekening van de totaalprijs 

5. Start project, na laatste controle en contractuele overeenkomst. 

 

De vertaalde inhoud speelt een belangrijke rol bij de eerste impressie, wanneer 

mogelijke klanten dit bekijken, en is bepalend voor een winstgevende en zakelijke 

vertegenwoordiging.  

Hoge kwaliteitsgarantie is onmisbaar bij het achterlaten van een positieve indruk naar 

potentiële klanten en consumenten toe. Wij verkrijgen dit resultaat door middel van een 

diepe kennis van de Japanse marktcultuur, in combinatie met extensieve ervaring als 

vertalers en consultants. 


