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Verschillende typen opdrachtgevers 

Ik help als tekstschrijver graag verschillende ondernemers en organisaties. Hoewel de focus van mijn bedrijf 
sinds 2019 is opgeschoven naar doceren en individuele begeleiding bij taal- en tekstproductie, ben ik nog wel 
steeds beschikbaar als tekstschrijver. 

Ik houd ervan me te verdiepen in een organisatie omdat het mij leert over waar men in Nederland zoals mee 
bezig is. Door mijn werk ontmoet ik veel interessante en aardige mensen en dat vind ik fijn. 

Je kunt altijd om een proeftekst vragen voordat je me inhuurt. Daar kunnen kosten aan verbonden zijn. 

Hieronder geef ik een indruk van opdrachten die ik uitvoerde. Sommige teksten zijn inmiddels weer gewijzigd 
of verwijderd door opdrachtgevers; nieuwe ontwikkelingen nopen continu tot veranderingen en aanpassingen. 

Opdrachtgevers 

• Myrtax, bewindvoering voor mensen die hun eigen zaken niet meer kunnen regelen: een brochure. 

• Mobility Totaal Service, automobielbedrijf voor alles wat u op wielen wenst: 
webteksten/promotieteksten 

• Daily Beans, de beste start van de dag met koffie voor op het werk. (Bedrijf bestaat niet meer.) 

• Cuisine Superieure, voor catering en het lekkerste ambachtelijke ijs van Nederland. 

• Onpremise2cloud; het woord zegt het al: men biedt cloudservices aan. (gelinkte pagina heb ik 
geschreven, deze ook.) 

• CT-AV, verhuur en verkoop audiovisuele apparatuur. 

• Het Internethuis, dat ondernemingen en particulieren zonder kabelverbinding helpt aan goed werkend 
internet via 4G. 
Ook actief in digitale beheersytemen Koe in de wei. 

• Bakker-Bloem Assurantie-Adviesbureau voor persoonlijk advies, 100% in het belang van de klant. 

• Kozijn op slot, productinfo. 

• 90% van mezelf en 10% van hem dit kaartje: Visual Aspects, de messcherpe fotograaf, ook voor Google 
Streetview Inside. (Aan de website heb ik niet meegewerkt.) 

      

• Squins IT Solutions; Leerkinderentalen webteksten (getuigenis opvraagbaar). 

• Red Binky (voorheen Eijsden Telecom), telecom en print. 

• Klein en sterk, voor al uw promotionele werk. 

• AltroVino, wijnkopers en wijnproeverij. Vraag gerust om referenties. (Aan de website heb ik niet 
meegewerkt.) 

http://www.startersplatform.com/evenementen/feesten/cuisine-superieure/
http://www.onpremise2cloud.nl/cloudproducts/glasvezel
http://www.onpremise2cloud.nl/cloudproducts/cloud-backup
http://www.hetinternethuis.nl/weidegang-koe-volg-systeem-digiwei
http://www.visualaspects.nl/
https://www.leerkinderentalen.nl/
http://www.altrovino.nl/
https://taalnaartaal.nl/wp-content/uploads/2015/07/visual-aspect-bedankkaartje-1.jpg
https://taalnaartaal.nl/wp-content/uploads/2015/07/visual-aspect-bedankkaartje-2.jpg


Tekst redigeren speciaal 

Redigeren van verhalen voor een theatermaker/schrijver van verhalenbundels (naam houd ik graag anoniem). 

Advieswerk  

Voor deurwaarderskantoor Van Houwelingen en Partners, heb ik kritisch de brieven geanalyseerd die zij 
namens schuldeisers sturen. Zoon had het bedrijf van vader overgenomen en moderniseerde de zaak. 

Verdere informatie 
Zie mijn Linkedin-profiel 

 

https://www.linkedin.com/in/drs-edith-nijhof-taalnaartaal/

