
 
Algemene voorwaarden 
 

1. Toepasselijkheid voorwaarden 
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Aanbestedingszaken 
aangaat. Via een offerte, waar deze Algemene Voorwaarden onderdeel van uitmaakt, doet 
Aanbestedingszaken een voorstel. Door middel van aanvaarding door de opdrachtgever komt de 
overeenkomst tot stand. Daarmee zijn andere Algemene Voorwaarden en/of inkoopvoorwaarden niet 
van toepassing. 
 

2. Opdracht 
Op Aanbestedingszaken rust een inspanningsverplichting. Inschrijver is zelf volledig verantwoordelijk 
voor de correctheid, de volledigheid, de inhoud en de indiening van de inschrijfstukken. Dit geldt in het 
bijzonder voor de aan te dragen referentieopdrachten.  
 

3. Geldigheid offerte 
Een offerte is na verzending 14 dagen geldig. Het aanbod vervalt door afwijzing of niet reageren 
binnen 14 dagen. 
 

4. Aansprakelijkheid 
Aanbestedingszaken kan alleen worden gehouden tot directe schade. De schade waarop u 
Aanbestedingszaken aansprakelijk kunt stellen is gemaximaliseerd tot de hoogte van de offertesom 
die Aanbestedingszaken naar u heeft uitgebracht. Wanneer Aanbestedingszaken voor de 
werkzaamheden ten behoeve van de overeenkomst een derde inschakelt, dan is Aanbestedingszaken 
niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk te stellen voor de kwaliteit van de derde.  
 

5. Verschuldigd bedrag 
Na de aanvaarding van de offerte is de opdrachtgever verplicht om alle financiële tegenprestaties 
die in het contract zijn opgenomen te voldoen. Dit is ook het geval indien zij besluit om de activiteiten 
voortijdig te staken. De genoemde bedragen zijn exclusief btw. De genoemde bedragen zijn inclusief 
reistijd en reiskosten. 
 

6. Vertrouwelijkheid 
Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer laten zich richting derden niet uit over de totstandkoming en 
de inhoud van deze overeenkomst. Dit geldt tevens voor alle activiteiten die in het kader van de 
samenwerking plaatsvinden. 

 

7. Opzegging overeenkomst 

Aanbestedingszaken is bevoegd om op basis van redelijke gronden de overeenkomst op te zeggen. 
Ditzelfde recht komt opdrachtgever toe, echter zal de gehele offertewaarde in rekening worden 
gebracht. 

 

8. Toepasselijk recht en forumkeuze 
Het Nederlands Recht is van toepassing. Rechtbank Groningen is exclusief bevoegd om kennis te nemen 
van geschillen. 


