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Algemene voorwaarden Aanbestedingskalender B.V. 
1. Begrippen  
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 
(de) Aanbestedingskalender: De webapplicatie 
www.aanbestedingskalender.nl, alsmede de daarin opgenomen of 
daaraan gerelateerde communicatie- en transactiemogelijkheden, 
alsmede de licenties ABK Extra, ABK Premium, ABK Light, ABK 
Bedrijfsprofielen, ABK Bedrijfsprofielen Pro, PolicyFlow, Aanbesteden 
Basis en Aanbesteden Premium, waarmee Gebruikers 
aanbestedingsprocedures (mede) elektronisch kunnen publiceren 
c.q. kennis kunnen nemen van gepubliceerde aankondigingen c.q. 
daarop kunnen inschrijven.  
Aanbestedingskalender B.V.:De besloten vennootschap 
Aanbestedingskalender B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende 
te Bergpoortstraat 71, 7411 CL Deventer, ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel ondernummer 
56807554.  
Data: Alle gegevens van de Gebruiker die worden verwerkt met 
gebruikmaking van de Aanbestedingskalender.  
Gebruiker(s): Een ieder die met een Gebruikersnaam en wachtwoord 
gebruik maakt van de diensten van Aanbestedingskalender, 
wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.  
Aanbestedende Dienst: Een aanbestedende dienst als bedoeld in 
artikel 1.1 van de Aanbestedingswet 2012, dan wel een andere partij 
die, zonder als zodanig Aanbestedende Dienst in de zin van de 
Aanbestedingswet 2012 te zijn, vrijwillig kiest voor het gunnen van 
een opdracht middels een aanbestedingsprocedure, tevens 
Gebruiker in de zin van deze Gebruiksvoorwaarden.  
Ondernemer: Een ondernemer, als bedoeld in art 1.1 van de 
Aanbestedingswet 2012, tevens Gebruiker in de zin van deze 
Gebruiksvoorwaarden.  
Overeenkomst: Elke wederzijdse acceptatie, mondeling, schriftelijk 
of per elektronische mail bevestigd, van levering van één of meer 
producten of diensten van Aanbestedingskalender B.V. aan 
Gebruiker.   
 
2. Algemene bepalingen  
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle 
overeenkomsten tussen Aanbestedingskalender B.V. en Gebruiker. 
Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle 
overige rechtsverhoudingen tussen Aanbestedingskalender B.V. en 
een Gebruiker. 
2.2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van een 
Gebruiker wordt uitdrukkelijk uitgesloten.  
2.3. Bedingen die afwijken van de in de algemene voorwaarden 
opgenomen bepalingen gelden slechts indien en voor zover zij in 
overleg met Aanbestedingskalender B.V. schriftelijk tot stand zijn 
gekomen en door Aanbestedingskalender B.V. als zodanig zijn 
aanvaard.  
2.4. In alle gevallen waarin een overeenkomst met Gebruiker eindigt, 
blijven deze algemene voorwaarden de betrekkingen tussen partijen 
beheersen voor zover dit voor de afwikkeling van die overeenkomst 
noodzakelijk is.  
2.5. Aanbestedingskalender B.V. is gerechtigd deze algemene 
voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten 
aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen gaan in een 
maand na bekendmaking of nader aangegeven datum door middel 
van een schriftelijke mededeling dan wel een mededeling op de 
(webpagina van) de Aanbestedingskalender. Indien Gebruiker 
wijzigingen van de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren, 
heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzingen, het 
recht de overeenkomst bij aangetekende brief op te zeggen per de 
datum waarop de gewijzigde algemene voorwaarden van kracht 
worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt Gebruiker geacht 
de wijzigingen – stilzwijgend – te hebben aanvaard.  
 
3. Aanbiedingen en prijzen  
3.1. Door Aanbestedingskalender B.V. gedane aanbiedingen zijn 
vrijblijvend en onder voorbehoud van fouten en wijzigingen, tenzij 
uitdrukkelijk anders aangegeven.  
3.2. Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.  
3.3. Aanbestedingskalender B.V. is gerechtigd gedurende de looptijd 
van een overeenkomst de prijzen te verhogen. De jaarlijkse 
prijsverhoging voor alle producten die vallen onder 
Aanbestedingskalender B.V. of één van de aan haar gelieerde 
merknamen bedraagt maximum 4,4%, en is niet geldig op een 
eventueel gegeven korting. 
 
4. Totstandkoming van een overeenkomst  
4.1. De tussen Aanbestedingskalender B.V. en Gebruiker gesloten 
overeenkomst komt tot stand door de registratie door Gebruiker op 
de website www.aanbestedingskalender.nl of door de afname van 
een ander product of dienst die door Aanbestedingskalender B.V. 
wordt geleverd, waarbij de overeenkomst met betrekking tot ABK 
Extra, ABK Bedrijfsprofielen en ABK Premium enkel tot stand komt na 
ontvangst door Aanbestedingskalender B.V. van een door Gebruiker 
getekende en gedateerde offerte. De inhoud van de overeenkomst 
bestaat uit de registratie, de gekozen abonnementsvorm en 
eventuele aanvullende schriftelijke afspraken, en deze Algemene 
Voorwaarden, die gezamenlijk de volledige weergave van de rechten 
en verplichtingen van partijen bevatten. 
4.2. Voor zover Gebruiker zich laat vertegenwoordigen, in het 
bijzonder bij vertegenwoordiging van een rechtspersoon en de 
vertegenwoordiger derhalve niet in eigen naam een overeenkomst 
met Aanbestedingskalender B.V. aangaat, dient deze 
vertegenwoordiger op eerste verzoek van Aanbestedingskalender 
B.V. zijn bevoegdheid tot het verrichten van deze rechtshandeling 
namens Gebruiker aan te tonen.  
4.3. Gebruiker is verplicht van elke voorgenomen adreswijziging 
en/of factuurgegevens onverwijld schriftelijk mededeling te doen aan 
Aanbestedingskalender B.V.. Gebruiker kiest in haar relatie tot 
Aanbestedingskalender B.V. uitdrukkelijk domicilie op het laatste 
door Gebruiker aan Aanbestedingskalender B.V. schriftelijk 
opgegeven adres.  
 

5. Duur en einde van de overeenkomst  
5.1. De looptijd van de overeenkomst bedraagt twaalf maanden of 
voor een periode zoals vastgelegd in het initiële door de klant 
ondertekende contract. Zonder opzegging wordt de voornoemde 
overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, 
met een minimum duur van 12 maanden. De overeenkomst kan 
steeds door Gebruiker worden opgezegd met inachtneming van een 
opzegtermijn van twee maanden voor ABK Bedrijfsprofielen, 
Policylow, ABK Extra en ABK Premium voor het einde van de 
overeenkomst. Dit dient te gebeuren met een aangetekend schrijven 
aan Aanbestedingskalender B.V., waarbij als opzegdatum geldt de 
datum waarop Gebruiker de opzegging heeft verzonden.  
5.2. De overeenkomst kan door Aanbestedingskalender B.V. te allen 
tijde tussentijds worden opgezegd met inachtneming van een 
opzegtermijn van drie maanden.   
5.3. Indien de overeenkomst niet conform het lid 5.1. wordt 
opgezegd, wordt de overeenkomst voor dezelfde periode verlengd. 
  
6. Inhoud van de overeenkomst  
6.1. De abonnementen van Aanbestedingskalender B.V. omvatten 
het volgende. 
ABK Extra en ABK Premium (voor opdrachtnemers): 
- het door Aanbestedingskalender B.V. selecteren van de 
gepubliceerde overheidsopdrachten en privéprojecten die vallen 
onder de bronnen, functionaliteiten en regio’s zoals opgenomen in 
de factuur; 
- het verzenden naar Gebruiker van deze geselecteerde publicaties, 
zo snel mogelijk na het verschijnen ervan op de publicatieplatformen. 
ABK Bedrijfsprofielen (voor opdrachtnemers): 
- het aanmaken en onderhouden van een bedrijfsprofiel op 
Aanbestedingskalender om zo beter in beeld te komen voor 
(potentiële) opdrachtgevers. 
PolicyFlow (voor opdrachtgevers): 
- het gebruikmaken van de PolicyFlow tool waarin inkoopbeleid 
opgenomen kan worden; 
- het vervolgens doorlopen van het proces binnen de tool om onder 
meer te bepalen of aanbesteden vereist is en of (enkelvoudig of 
meervoudig) onderhands inkopen is toegestaan. Aanbesteden 
Premium en Aanbesteden Basis(voor opdrachtgevers): 
- het gebruikmaken van alle functionaliteiten van de 
aanbestedingstool van Aanbestedingskalender waarmee kan worden 
aanbesteed. 
6.2. Gebruiker kan Aanbestedingskalender B.V. te allen tijde om een 
uitbereiding verzoeken met betrekking tot de bronnen, 
functionaliteiten, regio’s en/of licenties van zijn abonnement. De 
eventuele extra kosten die met een dergelijke uitbereiding gemoeid 
zijn zullen door Aanbestedingskalender B.V. op basis van het op dat 
moment geldende tarief aan Gebruiker in rekening worden gebracht. 
6.3. De Aanbestedingskalender bevat toepassingen en mogelijkheden 
om een aanbestedingsprocedure elektronisch te kunnen uitvoeren 
c.q. doorlopen. De Aanbestedingskalender bevat daarnaast 
informatie om Gebruikers te informeren en te ondersteunen bij het 
gebruik van Aanbestedingskalender. Aanbestedingskalender B.V. 
heeft ten opzichte van Gebruiker uitsluitend een faciliterende rol en 
is geen partij bij de overeenkomsten die totstandkomen doordat 
Gebruikers elkaar vinden als hierboven beschreven.  
6.4. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid, 
volledigheid en actualiteit van de gegevens en informatie die zij in de 
Aanbestedingskalender (laten) opnemen of eerder hebben (laten) 
nemen/opgenomen.  
6.5. Om te voorkomen dat Aanbestedende Dienst de gegevens of 
documenten, die Ondernemers met het oog op een aanmelding of 
inschrijving voor een opdracht aanleveren, vóór de daarvoor 
vastgestelde tijd kunnen inzien, worden deze gegevens en 
documenten in een kluis op de server van Aanbestedingskalender 
opgeslagen. Ondernemers kunnen na het deponeren van de 
aanmelding of inschrijving deze gegevens en documenten niet meer 
wijzigen. Wel kunnen zij de aanmelding of inschrijving intrekken en 
voor de sluitingstermijn een nieuwe aanmelding of inschrijving in de 
kluis deponeren. Aanmeldingen en inschrijvingen worden pas na de 
vooraf bekendgemaakte sluitingsdatum beschikbaar gesteld aan de 
betreffende Aanbestedende Dienst.  
6.6. Aanbestedingskalender B.V. geeft geen individuele adviezen: 
iedere Aanbestedende Dienst maakt zijn eigen keuzes bij het 
plaatsen van aanbestedingsprocedures op de Aanbestedingskalender 
en iedere Ondernemer besluit zelfstandig en voor eigen rekening en 
risico om in te schrijven op aanbestedingen.  
6.7. Aanbestedingskalender B.V. is voor een deel van de door haar te 
leveren producten en diensten afhankelijk van de medewerking, 
diensten en leveringen van derden (telecommunicatiebedrijven, 
kabelexploitanten, internetserviceproviders etc.).  
6.8. Aanbestedingskalender B.V. is gerechtigd derden in te schakelen 
bij het uitvoeren van haar verbintenissen.  
6.9. Gebruiker maakt uitsluitend op een gepaste wijze gebruik van de 
mogelijkheden van Aanbestedingskalender en staat door zijn gedrag 
een correct verloop van een aanbestedingsprocedure niet in de weg.  
 
7. Vrijwaring  
7.1. Aanbestedingskalender heeft geen zeggenschap over de inhoud 
of het gebruik van gegevens in een aanbestedingsprocedure. 
Gebruiker garandeert Aanbestedingskalender B.V. daarom dat de 
materialen en/of bestanden die Gebruiker aan 
Aanbestedingskalender B.V. ter publicatie verstrekt op geen enkele 
wijze inbreuk maken op enig recht van derden. Gebruiker vrijwaart 
Aanbestedingskalender B.V. van dergelijke aanspraken van derden.  
7.2. Aanbestedingskalender bevat verwijzingen naar andere websites 
(bijvoorbeeld door middel van hyperlinks of buttons). 
Aanbestedingskalender heeft geen invloed op de inhoud van deze 
sites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan.  
 
8. Technische uitvoering  
8.1. De Aanbestedingskalender maakt gebruik van koppelingen om 
opdrachten van andere publicatieplatformen op de site te zetten. 
Aanbestedingskalender B.V. zal zich inspannen om in geval van een 

defect daarin of daaraan, deze koppeling zo snel mogelijk weer te 
herstellen.  
8.2. Aanbestedingskalender B.V. is altijd gerechtigd de door haar 
gebruikte apparatuur, programmatuur en werkwijze te wijzigen. 
Aanbestedingskalender B.V. is voorts gerechtigd in het kader van 
(vervangend) onderhoud haar (computer)systemen gedurende 
beperkte tijd geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen. 
Aanbestedingskalender zal Gebruikers zoveel mogelijk tijdig op de 
hoogte stellen van voorgenomen buitengebruikstellingen.  
8.3. Aanbestedingskalender B.V. is gerechtigd toegangscodes en de 
gebruiksna(a)m(en) van Gebruiker te wijzigen, met dien verstande 
dat deze wijzigingen voordat deze ingaan, bij Gebruiker bekend zijn 
gemaakt.  
 
9. Vertrouwelijkheid van gegevens  
9.1. Aanbestedende Diensten zijn op grond van de 
aanbestedingsregelgeving verplicht om vertrouwelijk om te gaan met 
de gegevens, die Ondernemers in het kader van een 
aanbestedingsprocedure verschaffen. Aanbestedingskalender kan de 
vertrouwelijkheid van deze gegevens niet beoordelen en kan daarom 
geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor het geval de 
vertrouwelijkheid van gegevens door een Gebruiker wordt 
geschonden.  
 
10. Gebruiksrechten  
10.1. Gebruiker bezit slechts enig recht op gebruik van door 
Aanbestedingskalender B.V. aan haar geleverde diensten, indien en 
voor zover zij (Gebruiker) haar verbintenissen tijdig en volledig 
nakomt.  
10.2. Tenzij schriftelijk anders bepaald, mag Gebruiker de geleverde 
diensten, slechts gebruiken ten behoeve van zichzelf of van de eigen 
organisatie. Gebruiker van een Aanbesteden Basis, Aanbesteden 
Premium, PolicyFlow, ABK Bedrijfsprofielen, ABK Light, ABK Extra 
en/of ABK Premium licentie mag de toegestuurde gegevens noch 
manipuleren noch gebruiken voor de creatie van publicaties en/of 
diensten die op enigerlei kunnen concurreren of interfereren met 
publicaties en/of diensten die reeds worden geleverd of die in de 
toekomst zullen worden geleverd door Aanbestedingskalender B.V. 
De toegestuurde gegevens mogen enkel aangewend worden voor 
intern gebruik door de abonnee binnen zijn bedrijf en slechts door de 
"single users" zoals volgt en afgesproken binnen de door de abonnee 
gekozen abonnementsformule. De abonnee dient voor elke "single 
user" een licentie te bekomen. Een licentie mag niet worden gedeeld 
(bijvoorbeeld door een distributielijst per email of via andere 
programma's) of gelijktijdig op verschillende computers worden 
uitgeoefend. Enkel personen die binnen het bedrijf van de abonnee 
werkzaam zijn kunnen als "single user" worden aangewezen en 
bijgevolg rechtmatig gebruik maken van de door de abonnee 
verkregen licenties. De toegestuurde gegevens mogen in geen geval 
worden gebruikt door of verkocht/overgedragen aan een derde 
partij. Aanbestedingskalender B.V. heeft het recht om de lijst van 
personen die toegang krijgen tot de elektronische informatie op te 
vragen bij de abonnee en te controleren.  
10.3. Indien Gebruiker zonder schriftelijke toestemming van 
Aanbestedingskalender B.V. de geleverde diensten gebruikt in strijd 
met de verleende gebruiksrechten, komt aan Aanbestedingskalender 
B.V. een vergoeding toe van tienmaal de gebruikelijke vergoeding 
voor een dergelijk gebruik met een minimum van € 500,-- (zegge: 
vijfhonderd Euro), onverminderd het recht van 
Aanbestedingskalender B.V. om daarnaast de volledige door haar 
geleden schade te vorderen.  
10.4. Gebruiker dient geheimhouding te betrachten met betrekking 
tot aan Gebruiker verzonden Gebruiksna(a)m(en) en toegangscodes 
en dient deze doelmatig te beveiligen. Gebruiker is aansprakelijk voor 
het gebruik van de gebruiksna(a)m(en).  
10.5. Gebruikers zorgen er voor dat het gebruik van de hen 
toegekende toegangsmiddelen uitsluitend geschiedt door diegenen 
die door hen gemachtigd zijn een of meer taken binnen de 
Aanbestedingskalender uit te voeren en hen juridisch als 
Aanbestedende Dienst of als Ondernemer te binden. 
Aanbestedingskalender heeft geen invloed op noch controleert de 
machtigingen die binnen de organisatie van de Aanbestedende 
Dienst of een Ondernemer worden verleend aan Gebruikers om als 
Aanbestedende Dienst of als Ondernemer taken in 
Aanbestedingskalender te verrichten.  
 
11. Belasting en gebruik van systemen  
11.1. Gebruiker is verantwoordelijk voor het configureren van eigen 
firewall, antivirus en anti-spam software, zodat elektronische 
informatie, opgestuurd door Aanbestedingskalender B.V. in het kader 
van de overeenkomst, wordt ontvangen. Aanbestedingskalender B.V. 
is niet verantwoordelijk voor het buiten haar wil om, slecht of niet 
ontvangen door Gebruiker van voornoemde elektronische 
informatie. 
11.2.Gebruiker draagt zorg voor de volgende configuratie van zijn 
systeem: 
- Javascript en cookies zijn geactiveerd; 
- pop-ups worden toegelaten; 
Wij garanderen de werking van ons platform op de laatste versie van 
de volgende browsers, Chrome, Firefox, Edge.  
11.3. Aanbestedingskalender B.V. is in staat om grote tot zeer grote 
bestanden te ontsluiten en/of te verzenden. In het geval de 
elektronische infrastructuur van Gebruikers niet geschikt is om 
dergelijke zeer grote bestanden te verzenden of te ontvangen komt 
dat voor rekening en risico van Gebruiker. Aanbestedingskalender 
B.V. is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van het 
feit dat een door middel van de Aanbestedingskalender verzonden 
bestand niet bij Gebruiker binnenkomt.    
11.4. Gebruiker onthoudt zich van handelingen waarvan hij weet of 
behoort te weten dat deze de systemen van Aanbestedingskalender 
B.V. onredelijk zwaar belasten.  
11.5. Het is niet toegestaan de verbindingen en systemen van 
Aanbestedingskalender B.V. te gebruiken voor handelingen en/of 
gedragingen en/of publicaties die in strijd zijn met de wet, goede 
zeden, de openbare orde, de nettiquette, en deze Algemene 
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Voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend: 
spamming (moedwillig op grote schaal verspreiden van ongewenste 
e-mail), inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of 
het anderszins in strijd handelen met de intellectuele 
eigendomsrechten van derden, verspreiden van kinderpornografie, 
seksuele intimidatie, discriminatie, bedreiging of het op andere wijze 
lastig vallen van personen, het zonder toestemming binnendringen 
van andere computers op het internet (hacken) waarbij Gebruiker 
enige beveiliging doorbreekt en/of zich toegang verschaft door een 
technische ingreep met behulp van valse signalen en/of valse sleutels 
dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid.  
11.6. Indien door Gebruiker storingen in de systemen van 
Aanbestedingskalender B.V. ontstaan, is Aanbestedingskalender B.V. 
gerechtigd haar dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten 
of te beëindigen en/of de storing veroorzakende gedragingen van 
Gebruiker te beëindigen, zonder daarvoor schadeplichtig te worden.  
11.7. Aanbestedingskalender B.V. is in de bovenstaande gevallen 
gerechtigd de registratie van Gebruiker zonder voorafgaande 
waarschuwing en zonder opgave van redenen met onmiddellijke 
ingang volledig voor alle gebruik te blokkeren of te verwijderen.  
 
12. Intellectuele eigendomsrechten  
12.1. De (intellectuele eigendoms-) rechten met betrekking tot de 
Aanbestedingskalender, waaronder begrepen de rechten op de 
teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto's en overig 
(stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, 
formats, software, merken (inclusief merknaam 
Aanbestedingskalender.nl en domeinnaam 
www.aanbestedingskalender.nl) en overige materialen, berusten bij 
Aanbestedingskalender B.V.  
12.2. Het gebruik van het beeldmerk en logo van de 
Aanbestedingskalender.nl is slechts toegestaan na vooraf verkregen 
schriftelijke toestemming van Aanbestedingskalender B.V.  
12.3. Het is niet toegestaan om de Aanbestedingskalender of de 
inhoud ervan, of de via Aanbestedingskalender B.V. aangeboden 
diensten te reproduceren, dupliceren, kopiëren, te verkopen, door te 
verkopen of te exporteren.  
12.4. De (intellectuele eigendoms-)rechten van Gebruikers op 
stukken, informatie of ontwerpen welke via Aanbestedingskalender 
B.V. zijn ontsloten, blijven eigendom van Gebruikers.  
12.5. Gebruiker verleent hierbij aan Aanbestedingskalender B.V. een 
niet-exclusieve en onbeperkte gebruikslicentie inzake de IE. Deze 
licentie wordt verleend voor onbepaalde tijd.  
12.6. Partijen komen overeen dat Aanbestedingskalender B.V. 
rechthebbende is en blijft van de (intellectuele) eigendomsrechten 
welke rusten op Data ingevoerd door de Gebruikers bij het gebruik 
van de Aanbestedingskalender of aangeleverd ten behoeve van de 
Aanbestedingskalender.  
12.7. Voor zover er geen (intellectuele) eigendomsrechten op de 
Data rusten, komen Partijen overeen dat Aanbestedingskalender B.V. 
rechthebbende is en blijft van alle ingevoerde of aangeleverde Data 
en dat de (rechten op de) Data nimmer Gebruiker toekomt.  
12.8. Schending van deze intellectuele eigendomsrechten leidt tot 
een direct opeisbare boete, ten behoeve van Aanbestedingskalender 
B.V., van € 20.000,-- per overtreding en een bedrag van € 1.000 per 
dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van 
Aanbestedingskalender B.V. om daarnaast volledige 
schadevergoeding te vorderen.  
 
13. Betalingen  
13.1. Aanbestedingskalender B.V. factureert op basis van een 
abonnement per jaar of  per de periode zoals afgesproken op de 
getekende offerte, bij vooruitbetaling vanaf het moment van 
registratie. Losse aankondigingen of producten en diensten die 
éénmalig worden afgenomen worden direct gefactureerd na de 
opdrachtverstrekking.  
13.2. Klachten over facturen dienen binnen 8 dagen na verzending 
van de factuur te worden ingediend. Klachten leiden niet tot 
opschorting van de betalingsverplichting van Gebruiker. Na het 
verstrijken van deze termijn wordt Gebruiker geacht akkoord te gaan 
met de ontvangen factuur.  
13.3. Gebruiker betaalt binnen de termijn die op de factuur is 
vermeld of die is overeengekomen. Indien geen betalingstermijn is 
vermeld, geschiedt de betaling door Gebruiker binnen dertig (30) 
dagen na factuurdatum. Als moment van betaling geldt het moment 
dat het verschuldigde bedrag volledig is ontvangen door 
Aanbestedingskalender B.V.. 
13.4. Betaling geschiedt zonder korting of verrekening. Gebruiker is 
niet gerechtigd zijn betaling op te schorten ingeval Gebruiker een 
vordering op Aanbestedingskalender B.V. bezit of pretendeert. Elk 
beroep van Gebruiker op verrekening met een vordering op 
Aanbestedingskalender B.V. is uitgesloten.  
13.5. Betalingen strekken steeds in de eerste plaats tot voldoening 
van enige verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van 
opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien Gebruiker 
vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.  
13.6. Bij niet (tijdige) betaling zal Gebruiker zonder dat een nadere 
ingebrekestelling nodig is, in gebreke zijn.  
13.7. Indien Gebruiker in gebreke is op de vervaldag, gelden de 
volgende bepalingen zonder ingebrekestelling; Gebruiker zal een 
rente verschuldigd zijn van 2% per maand; daarenboven zal het 
verschuldigde licentiebedrag verhoogd worden met 20% van de 
waarde van het contract onverminderd het recht van 
Aanbestedingskalender B.V. om daarnaast volledige 
schadevergoeding te vorderen.  
13.8. Indien Aanbestedingskalender B.V. kosten heeft moeten 
maken, welke kosten Aanbestedingskalender B.V. in redelijkheid kon 
maken, die uitgaan boven de in het voorgaande lid weergegeven 
incassokosten, dient Gebruiker ook deze kosten aan 
Aanbestedingskalender B.V. te betalen.  
13.9. Aanbestedingskalender B.V. is te allen tijde gerechtigd de 
dienstverlening op te schorten of stop te zetten, of het onderhavige 
product onbruikbaar te maken, indien Gebruiker in gebreke is met 
betaling van facturen. Eventuele hervatting van de dienstverlening 
zal pas plaatsvinden nadat het volledige openstaande bedrag is 

voldaan, met inbegrip van bijkomende kosten. Opschorting of 
stopzetting van de dienstverlening ontslaat Gebruiker niet van zijn 
verplichting tot betaling van de openstaande factu(u)r(en) aan 
Aanbestedingskalender B.V. 
13.10. Aanbestedingskalender B.V. stort het door Gebruiker van de 
ABK Premium licentie betaalde bedrag voor een bepaalde bron terug 
indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 
- Aanbestedingskalender B.V. heeft nagelaten een overheidsopdracht 
aan de klant te melden die is gepubliceerd in de volgende 
publicatiebladen en/of publicatieplatformen: 
a) Op Europees niveau: het Europees Publicatieblad supplement S 
b) Voor Nederland: TenderNed, Aanbestedingskalender 
c) Voor België: Het Bulletin der Aanbestedingen 
d) Voor Frankrijk: le Bulletin Officiel des Annonces de Marchés 
Publics; 
-de betreffende overheidsopdracht valt onder de overeengekomen 
activiteitencodes, bronnen, functionaliteiten en regio’s; 
-Gebruiker meldt deze situatie aan Aanbestedingskalender B.V. per 
aangetekend schrijven binnen één maand na de publicatie van de 
betreffende overheidsopdracht in het desbetreffende publicatieblad.  
Deze clausule is niet van toepassing indien u enkel zoekt met 
trefwoorden in plaats van activiteitencodes, wanneer u enkel zoekt 
met uw zoekprofiel in het archief, en/of wanneer Gebruiker zelf het 
zoekprofiel heeft veranderd waardoor de betreffende publicatie 
werd gemist. 
 
14. Aansprakelijkheid  
14.1. Bij de uitvoering van de overeenkomst rust op 
Aanbestedingskalender B.V. een inspanningsverplichting. 
14.2. Hoewel de Aanbestedingskalender met de grootst mogelijke 
zorg is samengesteld, is het desondanks mogelijk dat 
Aanbestedingskalender fouten bevat of dat er onjuiste of onvolledige 
informatie in/via de Aanbestedingskalender wordt verschaft. 
Aanbestedingskalender B.V. is niet aansprakelijk voor schade als 
gevolg van dergelijke fouten of voor de onjuistheid en/of volledigheid 
van de aangeboden informatie. Aanbestedingskalender B.V. 
aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van 
welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen 
die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.  
14.3. Aanbestedingskalender B.V. kan niet aansprakelijk gesteld 
worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het 
verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. 
Aanbestedingskalender B.V. is niet aansprakelijk voor beveiliging of 
misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.  
14.4. Aanbestedingskalender B.V. is niet aansprakelijk voor de directe 
of indirecte gevolgen of mogelijke schade van Gebruikers en/of 
derden ten gevolge van de (tijdelijke) niet beschikbaarheid, het 
tijdelijk offline gaan van de website wegens onderhoud, het bevinden 
van (tijdelijke) bugs in de Aanbestedingskalender, het plaatsvinden 
van miscommunicatie tussen Gebruiker en de 
Aanbestedingskalender, de wijziging of de beëindiging van de 
Aanbestedingskalender, door welke oorzaak dan ook, behoudens als 
gevolg van opzet en grove schuld aan de zijde van 
Aanbestedingskalender B.V.  
14.5. De Aanbestedingskalender bevat informatie afkomstig van 
Gebruikers, overheden en derden. Daarnaast kunnen Gebruikers, 
overheden en derden via de Aanbestedingskalender informatie 
versturen. Aanbestedingskalender B.V. is niet aansprakelijk voor de 
inhoud van deze informatie. Aanbestedingskalender B.V. is daarnaast 
niet aansprakelijk voor onjuistheid of onvolledigheid van deze 
informatie.  
14.6. Aanbestedingskalender B.V. kan nimmer aansprakelijk of 
verantwoordelijk worden gesteld voor contacten, overeenkomsten of 
diensten tussen partijen die mogelijk via de Aanbestedingskalender 
zijn opgedaan.  
14.7. Gebruik van de Aanbestedingskalender ontslaat Gebruiker op 
geen enkele wijze van de verplichting zich te gedragen met 
inachtneming van de wet- en regelgeving op het vlak van het 
aanbestedingsrecht en de bescherming van persoonsgegevens.  
14.8. Alle communicatie tussen de computer van Gebruiker en 
Aanbestedingskalender B.V. wordt versleuteld. Desondanks kan niet 
worden gegarandeerd dat derden niet in staat zijn de berichten te 
onderscheppen. De kans dat derden vervolgens ook de inhoud 
kunnen begrijpen is zeer gering maar niet voor 100% uit te sluiten. 
Aanbestedingskalender B.V. is niet verantwoordelijk voor eventuele 
schade die ontstaat door misbruik door derden.  
14.9. De aansprakelijkheid van Aanbestedingskalender B.V. voor 
schade die rechtstreeks voortvloeit uit het gebruik van of niet kunnen 
gebruiken van de Aanbestedingskalender is beperkt tot een bedrag 
van €200,00 per Gebruiker per kalenderjaar. Boven dat bedrag sluit 
Aanbestedingskalender B.V. en alle aan haar gelieerde bedrijven, 
haar administrateurs, directeuren, personeel, aandeelhouders, 
contractanten of agenten hiervan, iedere vorm van aansprakelijkheid 
en verantwoordelijkheid voor bedragen of soort schade die een 
Gebruiker of een derde ondervindt via het gebruik van of het niet 
kunnen gebruiken van de Aanbestedingskalender. Deze beperking is 
van toepassing, ongeacht of de schade voortvloeit uit onrechtmatige 
daad (met inbegrip van onachtzaamheid, zonder beperking) of uit 
een overeenkomst.  
14.10. Mocht, onverminderd het in het voorgaande lid bepaalde, 
enige aansprakelijkheid van Aanbestedingskalender B.V. worden 
aangenomen, dan is deze te allen tijde beperkt tot het bedrag dat 
voor deze dienstverlening aan de klant werd gefactureerd.  
14.11. Aanbestedingskalender B.V. is nimmer aansprakelijk voor door 
Gebruiker geleden indirecte- dan wel gevolgschade (zoals 
bijvoorbeeld gederfde winst, omzet, gemiste inkomsten) en derhalve 
niet tot enige vergoeding van dit soort schade gehouden. Gebruiker 
is uitdrukkelijk zelf aansprakelijk voor het gebruik van zijn aansluiting 
en alle schade die hij in verband daarmee lijdt of kan lijden.  
14.12. Aanbestedingskalender B.V. is nimmer aansprakelijk voor het 
niet tijdig of onjuist inschrijven op een aanbesteding/opdracht via 
Aanbestedingskalender.nl door een gebruiker/inschrijver.  
 
 
 

15. Opschorting en ontbinding  
15.1. Elke tekortkoming van Gebruiker geeft Aanbestedingskalender 
B.V. het recht haar verbintenissen op te schorten. Gebruiker dient 
ook gedurende de periode dat Aanbestedingskalender B.V. haar 
rechten in de vorige volzin opgenomen uitoefent, haar 
verbintenissen na te komen. 
15.2. Bij niet tijdige betaling van een factuur kan 
Aanbestedingskalender B.V. de overeenkomst ontbinden, in welk 
geval Gebruiker van rechtswege en zonder ingebrekestelling de 
overeengekomen vergoeding verschuldigd blijft, vermeerderd met 
het bedrag zoals bedoeld in artikel 13.8 van deze algemene 
voorwaarden.   
15.3. Aanbestedingskalender B.V. kan deze overeenkomst ontbinden 
zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst wanneer:  
a. Het faillissement van Gebruiker wordt uitgesproken;  
b. Gebruiker surseance van betaling aanvraagt, dan wel dat hem dit 
wordt verleend;  
c. Gebruiker door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over 
zijn vermogen of een substantieel deel daarvan verliest;  
d. Aanbestedingskalender B.V. gegronde redenen heeft te twijfelen 
aan het vermogen van Gebruiker (tijdig) aan zijn verplichtingen te 
voldoen.  
15.4. Door de ontbinding worden de vorderingen van 
Aanbestedingskalender B.V. terstond opeisbaar en vervallen de 
geleverde gebruiksrechten.  
 
16. Overdraagbaarheid  
16.1. De rechten en verplichtingen uit deze algemene voorwaarden 
en de tussen partijen gesloten overeenkomst kunnen door Gebruiker 
niet aan een derde worden geleverd of overgedragen. 
16.2. De rechten en verplichtingen uit deze algemene voorwaarden 
en de tussen partijen gesloten overeenkomst kunnen door 
Aanbestedingskalender BV zonder toestemming van Gebruiker aan 
een derde worden geleverd of overgedragen.  
17. Overmacht  
17.1. Indien Aanbestedingskalender B.V. al dan niet tijdelijk aan een 
wezenlijk deel van haar verplichtingen niet kan voldoen en indien dit 
niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet of in het verkeer 
gelden opvattingen voor haar rekening komt, waaronder hier onder 
meer wordt verstaan dat dit voortvloeit uit ziekte en/of afwezigheid 
van voor de levering van diensten cruciale medewerkers, gebrekkige 
apparatuur of faciliteiten, waaronder telecommunicatiefaciliteiten, of 
voortvloeit uit stakingen, oproer, hacking, computervredebreuk, 
overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, 
molest en dergelijke, is ieder der partijen indien deze toestand 
tenminste veertien (14) dagen voortduurt gerechtigd de 
overeenkomst te ontbinden, zonder dat Gebruiker gerechtigd is tot 
vergoeding van enige schade ter zake deze ontbinding. Bij ontbinding 
op deze grond is Gebruiker gehouden de inmiddels door 
Aanbestedingskalender B.V. gemaakte kosten te vergoeden.  
 
18. Bewijs  
18.1. De logfiles en de overige al dan niet elektronische administratie 
van Aanbestedingskalender B.V. leveren volledig bewijs op van de 
stellingen van Aanbestedingskalender B.V. , behoudens tegenbewijs.  
 
19. Slotbepalingen  
19.1. Op alle overeenkomsten tussen Aanbestedingskalender B.V. en 
Gebruikers is Nederlands recht van toepassing.  
19.2. Alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit de in het 
voorgaande lid genoemde overeenkomsten en aanbiedingen zullen 
worden voorgelegd aan een bevoegde rechter van de Rechtbank 
Amsterdam Aanbestedingskalender B.V. ervoor kiest om een geschil 
voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.  
19.3. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene 
voorwaarden bij gerechtelijke uitspraak of anderszins niet 
toepasselijk worden verklaard, laat dit de toepasselijkheid van alle 
overige bepalingen onverlet. Partijen zullen ter vervanging (een) 
nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens 
mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst 
gestalte zal worden gegeven.  
19.4. Gebruiker verleent hierbij op voorhand toestemming en 
medewerking aan volledige overdracht door Aanbestedingskalender 
B.V. van de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst aan een 
derde zover Aanbestedingskalender B.V. nakoming van de 
overeenkomst met Gebruiker garandeert.  
19.5. Deze algemene voorwaarden worden op eerste verzoek 
kosteloos toegezonden door Aanbestedingskalender B.V. De 
algemene voorwaarden van Aanbestedingskalender B.V. zijn voorts 
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.  
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