B u r e a u

Kerkdwarspad 7, 2042 HD Zandvoort

Taallijn Tekstservice ging in 1989 onder leiding van Yvonne Halink van start als tekstbureau en taaladviesdienst
van de Universiteit van Amsterdam. Sinds juli 2000 werken wij buiten de universitaire muren. U kunt bij ons
terecht als u teksten wilt laten corrigeren, redigeren of schrijven.
allround professionals: ruime ervaring met allerlei tekstsoorten
academisch geschoolde redacteuren
volgens opdrachtgevers: gunstige prijs-kwaliteitverhouding
korte lijnen, veel flexibiliteit, grote capaciteit

M e n s e n
Drs. Yvonne Halink studeerde Nederlands – specialisatie taalbeheersing – aan de Universiteit van Amsterdam.
Yvonne redigeert, corrigeert en schrijft sinds 1989 commerciële en informatieve teksten voor bedrijven en
instellingen, gaf daarnaast geruime tijd schrijftrainingen en publiceert op taaladviesgebied.
Drs. Ed Kerkman studeerde Nederlands en communicatie aan de Universiteit van Amsterdam. Ed schrijft voor
diverse tijdschriften van Kluwer, is webredacteur van een grote organisatieadviessite en heeft ruime ervaring
met het corrigeren, redigeren en persklaar maken van boeken, rapporten en artikelen.

O p d r a c h t e n

e n

o p d r a c h t g e v e r s

Taallijn Tekstservice werkt uitsluitend business-to-business. Tot onze vaste opdrachtgevers behoren
bijvoorbeeld Consument en Veiligheid, het ministerie van Justitie, Kluwer, Ford Credit, de Erasmus Universiteit
en reclamebureau De Combinatie van Factoren. Enkele voorbeelden van door ons uitgevoerde opdrachten:

tel / fax 023 573 02 95

schrijven van een publieksbrochure op basis van een beleidsnota, voor het stadsdeel Amsterdam-Noord
redigeren van onderzoeksrapporten voor het ministerie van Justitie (WODC)
redigeren en schrijven van databaseteksten voor het LDC Expertisecentrum voor loopbaanvraagstukken
schrijven van commerciële verkoopbrieven voor de zakelijke markt, voor SNS Bank
schrijven en redigeren van nieuwsbrieven, onder andere voor Consument en Veiligheid
corrigeren van reclamemateriaal van onder andere Heineken, Mars en ABN AMRO, voor De Combinatie van
Factoren
- schrijven van productbrochures, bedrijfsprofielen, websites en beleidsteksten voor uiteenlopende
opdrachtgevers (Siemens Medical, Hogeschool Utrecht, Land Rover)
- herschrijven en klantvriendelijk maken van drieduizend juridische standaardbrieven voor
uitvoeringsinstelling Cadans, gekoppeld aan trainingen en het opstellen van een correspondentiehuisstijl
-

W e r k w i j z e

e-mail

Veel contacten met opdrachtgevers verlopen per telefoon, mail of fax, zeker bij correctie- en redactiewerk.
Dat werkt het snelst en drukt de kosten. Voor de briefing van grotere opdrachten komen wij vanzelfsprekend
graag bij u langs.

info@taallijn.nl

Kleinere opdrachten (één of twee A4) worden verricht op basis van vaste uurtarieven. U krijgt desgewenst
vooraf een kostenindicatie per telefoon of mail. Voor grotere opdrachten maken wij een vrijblijvende offerte
voor u, waarin ook afspraken over de aanlevering, planning en uitvoering zijn vastgelegd.

T a a l a d v i e s p u b l i c a t i e s
Yvonne Halink publiceerde diverse boeken en artikelen op taaladviesgebied, onder andere:
- DigiTaalbaak / TaalAssistent, een praktische cd-rom met duizenden taaladviezen
- themaboekjes in de serie TaalAnker, onder andere over stijl- en grammaticafouten, eigentijdse
zakenbrieven, fris en helder formuleren en klantvriendelijke e-mail
- taaladviesrubriek in het tijdschrift TaalActief
Deze uitgaven (uitgegeven door Kluwer) zijn te bestellen bij www.bol.com en www.managementsupport.nl.

