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                       Opdrachtformulier: 
 
 

Voor het omzetten van een boek of ander tekstbestand naar een PDF- of KES-bestand. 
Dit alleen voor eigen gebruik en slechts bedoeld voor mensen met een leeshandicap. 
 

Ondergetekende de heer/mevrouw/ school  

Straat  

Postcode/woonplaats  

Telefoonnr  

E-mail adres  

 
hierna aangeduid als opdrachtgever 
 
geeft opdrachtnemer Injona opdracht om een KES-/PDF-bestand te maken van het volgende 
gedrukte werk.( voor meerder boeken maak dan gebruik van de Opdrachtformulier bijlage1) 
 

Titel  

Auteur  

Uitgever  

Jaar uitgifte en ISBN nummer  

 
De opdrachtgever verklaart dat dit boek zijn/haar rechtmatige eigendom is.  
 
De opdrachtgever verklaart dat het KES- of PDF-bestand uitsluitend dient tot eigen gebruik voor 
werk, vrije tijd of studie en voor geen ander doel zal worden aangewend.  
 
Een KES- of PDF-bestand is een speciaal digitaal format dat bedoeld is voor gebruik met de 
Kurzweil tekst-naar-spraak software voor dyslectici of mensen met een andersoortige 
leesbeperking. De opdrachtgever verklaart dat het hierboven aangeduide PDF- of KES- bestand 
zal worden gebruikt door .....................................................................................................(naam 
en voorletters), geboren dd........................................., van wie is vastgesteld dat hij/zij dyslexie of 
een andersoortige leesbeperking heeft. Kopie van de deskundigenverklaring is bijgevoegd. 
 
De opdrachtgever zal van dit PDF- of KES-bestand geen exemplaren verspreiden. De 
opdrachtgever is er zich van bewust dat overtreding hiervan in strijd is met de wettelijke 
bepalingen van de Auteurswet. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer Injona van elke 
wettelijke aansprakelijkheid en enigerlei schade die kan voortvloeien uit het ongeoorloofde 
gebruik van het PDF- of KES-bestand.  

De opdrachtgever is er zich van bewust dat niet kan worden gewaarborgd dat een KES- of PDF-
bestand een exacte weergave van de tekst en de afbeeldingen van het aangeleverde drukwerk 
vormt. De opdrachtgever weet dat Injona ernaar streeft technische fouten zo veel mogelijk te 
voorkomen, maar accepteert dat sommige aangeleverde gegevens zodanig kunnen zijn 
gecreëerd of gestructureerd dat ze mogelijk niet helemaal foutloos worden weergegeven in het 
KES- of PDF-bestand. Hierdoor kan Injona niet kan garanderen dat er zich nooit problemen 
voordoen met het herkennen van woorden. De opdrachtgever is er zich van bewust zelf 
verantwoordelijk te zijn voor controle en eventuele verbetering van de kwaliteit van het KES- 
PDF-bestand. De opdrachtgever zal Injona nimmer verantwoordelijk stellen voor schade 
voortvloeiende uit het gebruik van het KES- PDF-bestand.  

Op deze opdracht zijn de bijgevoegde algemene voorwaarden Injona van toepassing. Door  
 
ondertekening van dit opdrachtformulier geeft u aan de algemene voorwaarden te hebben 
ontvangen en op zorgvuldige wijze te hebben doorgelezen. 
  
Datum:.................................  Handtekening:.............................................................. 
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