Snel een vertaalbureau nodig?

Meer weten?

Heeft u snel een perfecte vertaling nodig? Heeft u

Wilt u meer weten over ons werk of wilt u een

documenten die op een duidelijke en heldere manier

prijsopgave van ons hebben? Neem dan vrijblijvend

vertaald moeten worden en wilt u daar niet teveel voor

contact op met ons vertaalbureau op voor een offerte.

betalen? Dan moet u bij het vertaalbureau van de de

U kunt ons bereiken op info@vertaalkabouters.nl of

vertaalkabouters zijn! De vertaalkabouters van dit

bellen naar 010-8200238.

vertaalbureau verzorgen al uw vertaalwerk, beheersen
samen alle Europese talen en hebben een passie voor
alles wat met taal te maken heeft. En heeft u een
krappe deadline? Ook dan (of zullen we zeggen: juist
dan?) lossen de kaboutertjes het voor u op zonder dat u
er omkijken naar heeft!
Krijgt u een punthoofd van vertalingen?

De kaboutertjes
regelen het voor u

Wij zeker niet, hooguit een puntmuts. Het verzorgen
van een goede vertaling is een vak op zich. Ons vak!
Het vertaalbureau van de Vertaalkabouters levert
duidelijke en prettige leesbare vertalingen, waarbij we
altijd rekening houden met uw doelgroep.
Op de kleintjes letten?
Moet u een beetje op de kleintjes letten? Dan zijn
wij het vertaalbureau voor u! Oké, we zijn niet het
allergoedkoopste bureau, maar we leveren grote daden
voor kleine prijzen. We werken nauwkeurig, hebben
oog voor detail en lezen uw teksten meerdere malen
voordat u het van ons terug krijgt.

Hi ho, hi ho, vertalen doen we zo!

Wie zijn de Vertaalkabouters?

Daarom kan ons vertaalbureau grote klussen aan en

Wie niet groot is, moet slim zijn. Dat is ons motto! We

schrikken we niet van krappe deadlines. U kunt er altijd

zijn dan misschien geen groot vertaalbureau, maar

op vertrouwen dat we uw opdrachten zeer zorgvuldig

ons vertaalbureau werkt wel met een groots netwerk

uitvoeren.

van vertalers. Alleen de beste vertalers mogen zich
vertaalkabouter noemen bij ons vertaalbureau. Niet

Het verzorgen van een goede vertaling kost tijd en

alleen qua kennis, maar ook als het gaat om mentaliteit

dus ook geld. Maar gelukkig vallen onze tarieven

en klantgerichtheid stellen we hoge eisen aan ons

reuze mee. Voor slechts 12 cent per woord levert ons

team. We moeten namelijk net als echte kabouters

vertaalbureau zeer hoogwaardig vertaalwerk. Dat klinkt

soms wonderen verrichten. Door bijvoorbeeld een

misschien een tikkeltje arrogant, maar we willen niet

grote klus in een korte tijd af te ronden. Ons kabouter

onder paddenstoelen of banken steken dat we gewoon

vertaalbureau schrikt niet van krappe deadlines.

een goed vertaalbureau zijn. Dat mag toch?

Als u slaapt, werkt ons vertaalbureau gewoon door
als dat nodig is. En de volgende ochtend hebben de

Vertaalbureau voor alle talen

kaboutertjes het werk voor u gedaan.

Heeft u een Spaanse versie van uw website nodig? Gaat
u de Duitse markt op en heeft u een Duitse vertaling

De vertaalkabouters hebben een ruime ervaring in het

nodig van uw folders en brochures? De vertaalkabouters

vertalen van allerlei soorten tekst. Of het nu gaat om

spreken alle talen! Ons vertaalbureau beschikt over een

commerciële teksten of om technische documenten.

groot netwerk van gerenommeerde vertaalkabouters en

Ons vertaalbureau is van alle markten thuis. Voor

we staan graag voor u klaar!

diverse opdrachtgevers in zo’n beetje alle branches die
u kunt bedenken werken wij. En met ons grote netwerk

Afspraak is afspraak

van ervaren vertaalkabouters kan ons vertaalbureau

Vraag direct een offerte bij ons vertaalbureau aan. Al

vertalingen voor verzorgen in zo goed als alle talen.

wij zijn we klein, wij houden niet van kleine lettertjes.
Wij houden van duidelijke afspraken en werken met

Ons vertaalbureau als echte partner

duidelijke offertetjes. Voordat de kabouters aan het

Samenwerken, dat is waar ons vertaalbureau goed in

werk gaan, ontvangt u een duidelijke offerte van ons

is. Samenwerken met u, maar ook binnen ons team van

vertaalbureau. U weet dus van te voren dat u een goed

ervaren vertaalkabouters. Vele handjes maken namelijk

product krijgt en ook wat dat u gaat kosten.

licht werk.

We houden de prijzen laag!
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