
UW BOODSCHAP IN ELKE GEWENSTE TAAL

VERTALING



WIE ZIJN WIJ?
Language Partners sloot voor vertalingen in 2015 een partnership met ElaN Languages, al meer 
dan 25 jaar een van de toonaangevende spelers op de Belgische en internationale vertaalmarkt. 
Per jaar vertalen we meer dan 50 miljoen woorden, in elke denkbare taal. 

KWALITEIT, SNELHEID EN VEELZIJDIGHEID
Al onze vertalers zijn native speakers van de doeltaal. Daarnaast zijn elke vertaler én corrector in 
ons netwerk gespecialiseerd in een bepaald vakgebied. Dat betekent dat u voor elk onderwerp
bij ons terecht kunt, zoals juridische, medische, literaire en technische vertalingen.

ElaN Languages voldeed als eerste in de Benelux aan EN 15038, de Europese norm voor 
vertaalbureaus. ElaN Languages staat dus garant voor topkwaliteit, mede dankzij een wereldwijd 
netwerk van vertalers en ons interne correctieteam dat alle teksten systematisch controleert. 
Het systematisch gebruik van klantspecifieke vertalers en correctoren komt de continuïteit en 
kwaliteit enkel ten goede.

TRANSPARANTE TARIEVEN
Vage budgetindicaties op basis van de gepresteerde uren of het aantal woorden in de vertaalde 
tekst? Niet bij ElaN Languages! Wel een heldere offerte met uw brontekst als uitgangspunt, 
tegen een uiterst voordelig basistarief. Met daarnaast nog eens mooie kortingen voor 
herhaalde woorden en woorden of zinnen die al eens zijn vertaald.

MyTRANSLATION
Een optimaal comfort voor iedere gebruiker: dat is het uitgangspunt van MyTranslation, uw 
persoonlijke vertaalzone. Op dit handige onlineplatform volgt u uw lopende projecten op de 
voet, van aanvraag tot oplevering.

EVEN VOORSTELLEN



SPECIALISATIES
ElaN Languages voelt zich thuis in elke sector en bij elk onderwerp. Met dank aan ons uitgebreide 
vertalersnetwerk. Onze grootste specialisatie? Uw vertaling gebeurt door professionals met 
kennis van úw zaken. Of u nu jurist, medisch vertegenwoordiger, ingenieur, marketeer of 
industrieel bakker bent. Wij garanderen dat uw boodschap overkomt in elke taal.

Een greep uit onze specialisaties:

Technische vertalingen  I  Juridische vertalingen  I  Medische vertalingen  I  Financiële vertalingen  
I  ICT-vertalingen  I  Websitevertalingen  I  Commerciële vertalingen  I

VERTAALDIENSTEN
Onze specialisten zetten al uw teksten feilloos om in een taal naar keuze, binnen uw deadline. 
Elke vertaling gaat bij ElaN door de handen van twee native speakers. De eerste vertaalt uw 
brontekst, de tweede redigeert uw vertaling tot in de puntjes. De aard en moeilijkheidsgraad van 
de vertaling doen er niet toe. Dringende of complexe vertaling? U betaalt niets extra!

Wij leveren onder andere deze diensten:

Vertaling  I Beëdiging & legalisatie  I  Lokalisatie  I  Revisie  I  Copywriting  I  SEO-copy  I
Ondertiteling  I  Dubbing & voice-over  I

ONZE DIENSTEN 



ADVIES OP MAAT? EEN OFFERTE?

U heeft vragen over hoe een vertaalproject aan te pakken? Wij geven u graag deskundig advies
over het hele traject van een vertaalopdracht. Of wenst u een offerte op maat? U kunt ons
bereiken via 020-2613875 of info@elanlanguages.nl. Wij helpen u graag verder.

TEST ONS GRATIS UIT!

Nog nooit samengewerkt met ElaN? Dan voeren we met veel plezier een proefvertaling voor u 
uit. Gratis. Zo kunt u ons vergelijken met onze concurrenten. Gelieve de sector waarin uw bedrijf 
actief is aan te geven. Zo selecteren we meteen een vertaler die het jargon van uw sector kent.

Stuur uw vertaalopdracht in een taal naar keuze van maximaal 300 woorden naar 
info@elanlanguages.nl. 

ORANJE BOVEN

Onder meer Algeco, Auping, Bic, Binckbank, Boston Scientific, Coca-Cola, DHL, Eurocontrol, IBM, 
Iveco, Makro, MediaMarkt, MediTech, Rockfon, Safescan, Shurgard, TNT en USG zijn al tevreden 
klanten van ElaN Languages in Nederland. 

Staat u binnenkort ook op deze steeds langere lijst?

ElaN Languages  nv    I    +31 20 2613875   I   info@elanlanguages.nl   I   www.elanlanguages.com 

TEST ONZE KWALITEIT


