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Disclaimer 
De tekst op deze site is met de grootste zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Aanbestedingskalender aanvaardt geen enkele 

aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van onjuistheid of onvolledigheid (in de meest ruime zin des woord) van de informatie op deze pagina. Voor alle wijzigingen 

verwijzen we u naar de algemene voorwaarden. Deze kunt u vinden op https://aanbestedingskalender.nl/over-ons/gebruiksvoorwaarden.  

Algemeen: 

• We hebben de algemene voorwaarden van alle producten van ABK geharmoniseerd.  

Dit maakt het voor zowel u als ons overzichtelijk omdat meerdere van onze klanten verschillende producten hebben.  

• De voorwaarden zijn taal-technisch en juridisch geüpdatet. 

• De opzegtermijn is voor alle producten gelijk getrokken. Alle producten kunnen nu op worden gezegd met een opzegtermijn van 2 maanden.  

• De jaarlijkse prijsindexatie is nu voor alle producten geharmoniseerd.    

• Betalingstermijn van de facturen is nu 30 dagen.   

• De garantieregeling bij ABK Premium is aangepast. Mist u een publicatie door toedoen van het zelf aanpassen van uw zoekprofiel(en), waarna u 

deze niet door een medewerker van Aanbestedingskalender heeft laten verifiëren, dan kunt u geen aanspraak meer maken op de garantieregeling. 

• Looptijden en verlengingen zijn aangepast. 

• Contact en adresgegevens ABK zijn aangepast. 

• GDPR/AVG kunt u hier vinden: website 

 

Wilt u het meer in detail bekijken: Dit kunt u hieronder vinden. 

Art.1 Oud ABK  Oud Premium Per 15 maart 2021 
1.  (de) Aanbestedingskalender: De webapplicatie 

www.aanbestedingskalender.nl, alsmede  
de daarin opgenomen of daaraan gerelateerde communicatie- en 
transactiemogelijkheden, 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 Diepenveenseweg 147, 7413 AP Deventer, 
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel onder nummer 56807554. 

-  “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.” 
 

 
1 (art. verwijst naar nieuw artikel) 

https://aanbestedingskalender.nl/over-ons/gebruiksvoorwaarden
https://www.infopro-digital.com/rgpd-gdpr/nl/
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3. 3 Aanbestedingskalender B.V. is gerechtigd gedurende de looptijd 
van een overeenkomst de prijzen te verhogen. Zij meldt deze 
prijsverhoging op een zodanige termijn dat Gebruiker in staat is 
de overeenkomst tegen de datum dat de prijsverhoging ingaat, 
op te zeggen.  
 

“Ter compensatie van de muntontwaarding en de verhoging van het aantal 
publicaties, worden de abonnementsprijzen jaarlijks met een forfaitair 
percentage van 4.4% verhoogd.” 

- Geen sprake van 4.4% die niet geldt op de korting. 
 

“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.” 

4.1 De tussen Aanbestedingskalender B.V. en Gebruiker gesloten 
overeenkomst komt tot stand door de registratie door Gebruiker 
op de Aanbestedingskalender.nl of door de afname van een 
ander product of dienst die door Aanbestedingskalender B.V. 
wordt geleverd. 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.  
 

“Abonnementen komen tot stand door het inzenden van een ingevuld en 
ondertekend ABK-inschrijvingsformulier door de klant aan ABK en de 
bevestiging van de abonnements- en licentieovereenkomst door ABK bij 
middel van het verzenden van de factuur.” 

“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 Government, 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.” 

 

5.1 De looptijd van de overeenkomst bedraagt twaalf maanden. 
Zonder opzegging wordt de voornoemde overeenkomst steeds 
stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode.  

“Abonnementen worden afgesloten voor een periode zoals vastgelegd in 
het initiële door de klant ondertekende contract, en worden stilzwijgend 
verlengd door dezelfde duur, met een minimum van 12 maanden.” 

“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 minimumduur van 12 maanden.” 

5.1 De overeenkomst kan steeds door Gebruiker worden opgezegd 
met inachtneming van een opzegtermijn van één maand voor het 
einde van de overeenkomst. Dit door verzending van een 
opzegging aan Aanbestedingskalender B.V., waarbij als 
opzegdatum geldt de datum waarop Aanbestedingskalender B.V. 
de opzegging heeft bevestigd en de opzegging heeft 
geaccepteerd.  

“Gehele of gedeeltelijke opzegging of wijziging van het abonnement, dient 
uiterlijk twee maanden voor de hernieuwingsdatum van het abonnement te 
gebeuren met een aangetekend schrijven.” 

“De overeenkomst kan steeds door Gebruiker worden opgezegd met 
inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden voor ABK Government, 
ABK Bedrijfsprofielen, Policy Flow, 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.” 

6.1 - De abonnementen van ABK omvatten: 
- Het selecteren van de gepubliceerde overheidsopdrachten, die 

vallen onder de productcode(s), publicatieblad(en) en land(en), 
zoals opgenomen op de factuur. 

- Het verzenden naar de klant van deze geselecteerde 
publicaties, zo snel mogelijk na het verschijnen ervan in de 
publicatiebladen. 

“De abonnementen van Aanbestedingskalender B.V. omvatten: 
 - 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.” 
 

6.2 Hetzelfde als Nieuw -  “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.” 

10.2 -  Huidige tekst min een aantal namen van abonnementen “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 
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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 ABK extra is geschikt voor organisaties tot 51 werknemers - - 

10.4 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 driemaal de 
gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk gebruik met een 
minimum van € 500,-- (zegge: vijfhonderd Euro), onverminderd 
het recht van Aanbestedingskalender B.V. de volledige door haar 
geleden schade te vorderen.  
 

- “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.” 

11.2 - De klant dient volgende configuratie te voorzien:  
Javascript en cookies moeten geactiveerd zijn 
Pop-ups moeten toegelaten worden 
Min. Versie 8 Internet Explorer of recente browser versie. 

“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.” 
 

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 volledige schadevergoeding 
te vorderen.  

- “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.” 

13.2 Klachten over facturen dienen binnen 14 dagen na verzending 
van de factuur te worden ingediend 

Elke klacht in verband met een factuur dient schriftelijk te worden gemeld 
binnen de 8 dagen na verzending van de factuur bij gebreke waaraan de 
factuur geacht wordt aanvaard te zijn. 

“Klachten over facturen dienen binnen 8 dagen na verzending van de factuur te 
worden ingediend.” 

13.3 Betalingstermijn 14 dagen Betalingstermijn 30 dagen Betalingstermijn 30 dagen 

13.7 Indien Gebruiker in gebreke is, is Gebruiker over het 
verschuldigde een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke 
handelsrente ex artikel 6:119a BW. Deze rente is verschuldigd 
vanaf de vervaldata van de facturen. Tevens is Gebruiker alsdan 
incassokosten verschuldigd met een minimum van € 250,00 
(tweehonderdvijftig Euro).  

Alle facturen zijn contant betaalbaar. Bij niet-betaling van een factuur op de 
vervaldag zal zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn van 2% 
per maand. Daarenboven zal het bedrag zonder ingebrekestelling verhoogd 
worden met 10%, met een minimum van 60 euro, ten titel van vaste 
overeengekomen schadevergoeding. 

“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.” 

13.10 - De waarborg van de abonnee bestaat erin dat deze zijn abonnementsgeld 
voor een bron zal teruggestort krijgen in de cumulatieve gevallen dat: 

- ABK zou hebben nagelaten een overheidsopdracht aan de klant 
te melden die is gepubliceerd in de volgende publicatiebladen 
en/of publicatieplatformen: 

… 
En die valt onder publicatie(s), productcode(s) en land(en) 
zoals opgegeven in de overeengekomen abonnements- en 
licentieovereenkomst. 

“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 
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- En voor zover de klant deze situatie meldt aan ABK per 
aangetekend schrijven binnen 1 maand na de publicatie in het 
desbetreffende publicatieblad van de bedoelde 
overheidsopdracht. 

 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.” 

14.5 14.4 
Aanbestedingskalender.nl bevat informatie afkomstig van 
derden. Aanbestedingskalender B.V. draagt voor de inhoud van 
deze door derden verschafte informatie geen 
verantwoordelijkheid. Aanbestedingskalender B.V. is niet 
aansprakelijk voor onjuistheid of onvolledigheid van deze 
gegevens.  
 

- “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.” 
 

14.9 De aansprakelijkheid van Aanbestedingskalender B.V. voor 
schade die rechtstreeks voortvloeit uit het gebruik van of niet 
kunnen gebruiken van de Aanbestedingskalender.nl is beperkt 
tot een bedrag van €500,00 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 
Aanbestedingskalender.nl. Deze beperking is van toepassing, 
ongeacht of de schade voortvloeit uit onrechtmatige daad (met 
inbegrip van onachtzaamheid, zonder beperking) of uit een 
overeenkomst.  
 

-  “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 € 10.000,-- per 
Gebruiker per kalenderjaar.  

 

 “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.”  
 

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.” 

19.2 Rechtbank Arnhem Rechtbank Amsterdam 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.  

 


