
 

 

 
 

BILAG 4.1 - FREELANCEKONTRAKT  
 
 
 
 

Indgået mellem 

 

 

Brugervirksomheden 
 
 

Herefter benævnt: 
Brugervirksomheden 

Freelanceren 
 
 

Herefter benævnt: 
Freelancer(en) 

 

  



 

 

1. ARBEJDSBESKRIVELSE 

1.1. Freelancerens opgave - Freelanceren påtager sig en tidsbegrænset tolkeopgave for Brugervirksomhe-
den normalt ved 1 times varighed. Der henvises til detaljerne og korrespondancen som fremgår på 
bookingforespørgslen fremsendt på Voocalinetværket. 

1.2. Udførelse - Både Brugervirksomheden og Freelanceren forpligter sig til at være klar på det aftalte tids-
punkt som fremgår af bookingforespørgslen fremsendt af Brugervirksomheden på Voocalinetværket. 

1.3. Information - Brugervirksomheden stiller alt relevant information til udførelsen af opgaven til rådighed for 
Freelanceren. Dette være sig sprog variationer, kulturelle forhold eller andet relevant information om op-
gaven. Informationen skal overleveres direkte til tolken over det krypterede kommunikationssystem på 
Voocalinetværket eller telefonisk. 

1.4. Pris – Den samlede pris for opgaven fremgår tydeligt på Voocalinetværket inden bookingforespørgslen 
sendes af Brugervirksomheden til den pågældende Freelancer. 

1.5. Honorering – Honoraret til freelanceren følger aftalen indgået mellem HK Privat og Voocali.com. Hono-
raret for opgaven fremgår tydeligt på bookinginformationen tilsendt fra Brugervirksomheden til Freelance-
ren via SMS, notifikation eller mail. Freelanceren tager stilling til størrelsen af honoraret, inden Freelance-
ren bekræfter freelanceopgaven. Såfremt en opgave kræver mere tid end Brugervirksomheden havde 
beregnet, har Freelanceren og Brugervirksomheden i fællesskab mulighed for at forlænge varigheden af 
opgaven. Ved videotolkning forlænges en opgave ved, at både Freelanceren og Brugervirksomheden 
accepterer forlængelsen ved at trykke ”acceptér” på forespørgslen genereret af systemet. Ved forlæn-
gelse af fremmødetolkninger, registreres dette af Freelanceren i systemet efter endt opgave, hvorved 
Brugervirksomheden modtager meddelelse herom. Forlængelse afregnes i overensstemmelse prisoplys-
ningerne på Voocali.com.   

1.6. Kvalitetssikring for Brugervirksomheden og Freelanceren - Voocalinetværket indeholder en anmel-
delsesfunktion, hvormed Freelanceren og Brugervirksomheden afkræves en Brugervurdering efter en 
gennemført tolkning. 

1.7. Betalingsbetingelser for Brugervirksomheden & Freelanceren - Brugervirksomheden har 8 dages 
betalingsfrist til Voocali efter tolkeopgaven er udført. Opgaver udført af Freelanceren gennem Voocali 
opgøres fra d. 14. i en måned til den 14. i den efterfølgende måned og udbetales til Freelanceren den 
sidste bankdag i måneden. Alle opgaver udført af en Freelancer uden CVR-nr, indberettes automatisk til 
SKAT.   

 

2. ERKLÆRING OM TAVSHEDSPLIGT 

2.1. Freelanceren anerkender at være underlagt ubetinget tavshedspligt om oplysninger om Brugervirksom-
heden og klienten samt tolkeforholdet og oplysninger om opgaven, som kommer til Freelancerens kend-
skab under arbejdet hos voocali.com.  

2.2. Tavshedspligten er tidsubegrænset og ophører ikke ved opgavens fuldførelse. 

2.3. Brud på tavshedspligten vil medføre disciplinære sanktioner og kan tillige være strafbart efter straffeloven 
§ 152, stk. 1-3. 

2.4. Freelanceren erklærer herved at være blevet informeret om tavshedspligten som freelancer med hensyn 
til følsomme oplysninger, som kommer til Freelancerens kendskab gennem arbejdet formidlet via voo-
cali.com, og lover ikke at bryde denne tavshedspligt, hverken under eller efter tilknytningen til Voocalinet-
værket. 

 

http://voocali.com/


 

 

3. ANSVAR 

3.1. Freelanceren påtager sig ansvaret for at overholde de etiske retningslinjer accepteret ved oprettelse på 
voocali.com.  

4. ACCEPT 

4.1. Denne kontrakt er gældende, når begge parter har læst og forstået ovenstående Standartkontrakten ved 
at afkrydse checkboksen "Jeg accepterer vilkårene for brug”. 

http://voocali.com/

