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Het Nederlands Genootschap van 

Tolken en Vertalers (NGTV) is in 1956 

opgericht en heeft zo’n 1.200 leden. 

Strikte toelatingseisen garanderen hun 

vakkundigheid. U vindt de juiste tolk of 

vertaler in de ledenzoeker op www.ngtv.nl. 

Met een erecode, geschillenregeling en 

tuchtreglement biedt het NGTV u de 

zekerheid die u zoekt.

VAN HET NGTV
EEN TOLK OF VERTALER

ALTIJD EEN 
ZEKERE KEUS!
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VOOR WIE OP ZOEK IS NAAR 
KWALITEIT EN DESKUNDIGHEID
U heeft een tolk nodig voor uw congres, vergadering of 
bespreking. Of een vertaler voor uw jaarverslag, website 
of akte. Liefst iemand die flexibel is en direct inzetbaar. 
Maar ook iemand die kwaliteit levert en deskundig 
is op uw vakgebied. Zo’n professional vindt u bij het 
Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV).

 De leden van het NGTV zijn allemaal professionele tolken 
en vertalers. De tolken richten zich op gesproken taal, 
de vertalers op geschreven teksten. Zij werken veelal als 
zelfstandig ondernemer en vinden elkaar bij het NGTV. 
Het NGTV helpt u om gemakkelijk en snel een tolk of 
vertaler te vinden die voldoet aan uw kwaliteitseisen.

U VINDT DEZE 
TOLK OF VERTALER...
•  bij de grootste vereniging van tolken en vertalers  

in Nederland.
•  bij het genootschap dat al meer dan 60 jaar staat  

voor kwaliteit en betrouwbaarheid.
•  bij de beroepsvereniging met specialisten in vrijwel 

alle talen en vakgebieden.
•  bij het Nederlands Genootschap van Tolken  

en Vertalers.

U ZOEKT EEN 
TOLK OF VERTALER...
•  die exact verwoordt wat u wilt zeggen.

•  die de taal van uw doelgroep tot in de finesses  
beheerst.

•  die voor u klaarstaat als u hem of haar nodig heeft.

•  die zich houdt aan afspraken en deadlines.

•  die uw informatie vertrouwelijk en integer behandelt.
•  die thuis is in uw vakgebied en jargon.



  TAAL- EN  
CULTUURSPECIALISTEN 
De ca. 1.200 leden van het NGTV zijn taalspecialisten die tolk- en 

vertaaldiensten leveren in vrijwel alle talen en vakgebieden.  Zij beheersen 

hun talen tot in de puntjes en hebben veel oog voor cultuurverschillen 

waardoor ze u behoeden voor culturele missers.

  HOOG  
OPLEIDINGSNIVEAU 

Leden van het NGTV zijn veelal universitair geschoold en hebben minimaal een 

tolk- of vertalersdiploma op hbo-niveau.  De toelatings commissies tolken en 

vertalen van het NGTV hebben altijd onderzocht of zij op dit niveau werken. 

  DESKUNDIGHEID  
OP SPECIFIEKE  
VAKGEBIEDEN
Leden van het NGTV zijn deskundig op een of meer specifieke vakgebieden.  

Denk aan recht, medisch, techniek, financiën of ICT.  Vaak hebben zij in dit 

gebied gewerkt of gestudeerd. Het zijn specialisten die hun vak bijhouden.

   ACTUELE KENNIS EN 
VAARDIGHEDEN 
Leden van het NGTV blijven zich professioneel ontwikkelen, onder meer 

door deel te nemen aan intervisiegroepen en cursussen. Het NGTV 

stimuleert dit met een eigen opleidingsaanbod en een agenda met 

relevante opleidingen van andere organisaties.

   BETROKKEN  
ONDERNEMERS
De meeste leden van het NGTV zijn zelfstandig ondernemer. Hierdoor kunt 

u rekenen op een grote inzet en betrokkenheid. U heeft altijd met dezelfde 

persoon te maken, die op den duur aan een half woord genoeg heeft.  

Hij of zij verdiept zich grondig in uw boodschap en adviseert u graag over  

de beste manier om die voor het voetlicht te brengen. Want communicatie  

is meer dan het omzetten van woorden.

  BETROUWBARE  
PARTNERS
Leden van het NGTV moeten een erecode tekenen. Daarmee garanderen 

zij dat zij verantwoordelijk, vertrouwelijk en integer met uw opdrachten 

omgaan. Zij nemen alleen opdrachten aan waarvoor zij de juiste kennis 

in huis hebben. Zij doen wat ze beloven en houden zich strikt aan hun 

geheimhoudingsplicht.

  HELDERE  
VOORWAARDEN EN 
KLACHTENREGELING 

Leden van het NGTV hanteren voor uw opdrachten de algemene 

voorwaarden van het genootschap. Deze voorwaarden zijn helder, eerlijk en  

even wichtig. Heeft u onverhoopt toch een klacht? Dan kunt u een beroep 

doen op het tuchtreglement of de geschillenregeling van het NGTV.  

Er zijn veel goede tolken en vertalers in Nederland, maar het NGTV biedt u een zekere keus.
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