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Professioneel vertaalbureau
Maarn Translations is een internationaal werkend vertaalbureau en verzorgt professioneel
vertaalwerk voor een brede kring van opdrachtgevers binnen uiteenlopende sectoren.
De onderneming begon met haar activiteiten in 1984.

Talen, vakgebieden en diensten
Wij verzorgen vertalingen van en naar vrijwel alle talen.
Wij leveren vertalingen op zeer uiteenlopende gebieden, onder meer op financieel, commercieel, juridisch,
economisch, medisch en technologisch gebied. Als dienstverlenende organisatie omvat ons pakket ook
correctiewerkzaamheden en DTP.

Kleine opdrachten en grote projecten
Van kleine opdrachten tot grote projecten kunnen door ons worden gehanteerd. Vanzelfsprekend kunnen ook
beëdigde vertalingen worden verzorgd, alsmede vertalingen voor bijvoorbeeld websites.

Onze opdrachtgevers
Opdrachtgevers zijn onder meer: handelsondernemingen, financiële instellingen, advocaten- en notariskantoren,
wetenschappelijke instituten, adviesbureaus, industriële ondernemingen en overheidsinstellingen.

Onze werkwijze
Wij werken met deskundige mensen. Onze professionele vertalers zijn geselecteerd op hun kennis en specifieke
vakgebied. Een groot aantal van onze vertalers is beëdigd. Naast deskundigheid van de vertalers is een goede
coördinatie en controle van de vertaalwerkzaamheden belangrijk voor een kwalitatief goed vertaalproces.
Wij besteden hieraan veel aandacht, alsook aan een goede communicatie met onze opdrachtgevers en vertalers.
Bij grote vertaalprojecten en/of repeterende opdrachten zorgen wij voor de beschikbaarheid van vaste vertalers
in verband met de continuïteit. Ook de bewaking van specifieke terminologie voor onze vaste opdrachtgevers is
een onderdeel van onze dienstverlening.

Kwaliteit en andere kenmerken
Kwaliteit is van essentieel belang, zeker ook als het gaat om vertalingen. Onze werkwijze zorgt er voor dat aan
hoge eisen beantwoord kan worden. Voor snelle communicatie en optimale efficiency wordt met zeer moderne
data- en communicatie-apparatuur en programma’s gewerkt. Betrouwbaarheid ook met betrekking tot het
nakomen van afgesproken leveringstijden is voorts een belangrijk kenmerk van onze dienstverlening.

Prijsbepaling
Wij werken met een woordtarief, waarbij de totaalprijs van de vertaling in principe gebaseerd is op het aantal
woorden in de doeltaal. In relatie tot ons hoge kwaliteitsniveau hanteren wij een scherpe prijsstelling.
Onze prijzen zijn daarbij inclusief correctie- en coördinatiekosten.
Voor grote opdrachten en projecten maken wij specifieke prijsafspraken.

Ons voorstel
Indien u van onze dienstverlening nog geen gebruik maakt, dan adviseren wij u contact met ons
op te nemen. Graag zullen wij voor u een gedetailleerde offerte uitwerken.
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