
 
 
Algemene voorwaarden abonnement  Tenderplace.nl  
Tenderplace.nl onderdeel van Heijmans Support b.v., de gebruiker van de Algemene abonnement 
Tenderplace.nl, ingeschreven onder KvK-nummer 34175424. 
 
 
Artikel 1 Abonnementbijdrage  
2.1 De abonnees zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door het 
Tenderplace.nl wordt vastgesteld. De bijdrage voor jaarlijks bijdrage wordt in oktober vastgesteld en 
gepubliceerd op de website.   
2.2. Facturen voor het lidmaatschap kunnen alleen online via de website Tenderplace betaald worden. 
Dit geld ook voor de jaarlijkse verlengingen.  
 
 
Artikel 2 Duur en opzegging 
1.1 Het lidmaatschap van de Tenderplace loopt per jaar, en wordt elk jaar automatisch stilzwijgend 
verlengd voor een nieuwe periode van één jaar. 
1.2 Het lidmaatschap kan alleen via de website opgezegd worden. De opzegging dient minimaal 1 
maand vóór het einde van een abonnementsperiodo online verricht te zijn. Is dit niet het geval, dan 
verplicht het lid zich tot het betalen van de contributie voor het nieuwe jaar (365 dagen).  
1.3 Restitutie van reeds betaalde contributie is niet mogelijk. 
 
Artikel 3 Intellectuele eigendomsrechten 
3.1. De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de Tenderplace.nl, waaronder mede 
begrepen de auteursrechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto's en overig (stilstaand 
en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software en overige materialen, de 
databankrechten en merkrechten (inclusief domeinnamen) berusten bij Tenderplace.nl of haar 
licentiegevers met uitzondering van het materiaal dat door abonnee is geleverd. 
3.2. Het is de abonnee niet toegestaan tenderplace.nl of enige inhoud daarvan, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van Tenderplace.nl, op welke wijze dan ook aan derden beschikbaar te 
stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of anderszins te verveelvoudigen of op welke wijze 
ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. 
3.3. Indien abonnee (gedeeltelijk) in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde verbeurt abonnee, 
zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is 
vereist, een direct opeisbare boete van EUR 1.000,- (duizend euro) per gebeurtenis, waarbij het 
gebruik van een (persoons)gegeven geldt als één gebeurtenis, zulks onverminderd het recht van 
Tenderplace.nl om schadevergoeding en/of nakoming te vorderen.  
 
Artikel 4 Uitsluiting 
Tenderplace.nl behoudt zich het recht voor om een abonnee uit te sluiten van elk verder gebruik van 
de tenderplace.nl en het abonnement te ontbinden indien abonnee op enige wijze handelt in strijd met 
deze Algemene Voorwaarden, enige bepaling van Nederlands recht.  
 
Artikel 5 Geheimhouding 
Tenderplace.nl erkent dat zij in het kader van deze overeenkomst de beschikking krijgt over 
vertrouwelijke gegevens van abonnees. Tenderplace.nl verplicht zich tot geheimhouding van deze 
vertrouwelijke gegevens. Tenderplace.nl zal deze gegevens te allen tijde vertrouwelijk behandelen en 
deze niet openbaar maken.  
 
Artikel 6 Overmacht 
Geen der Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is 
als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare 
tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan Tenderplace.nl  gebruik maakt.  
 
Artikel 7 Onderhoud 
Tenderplace.nl  is gerechtigd de website tenderplace.nl (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het 
gebruik ervan te beperken in het geval dit noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van 
(onderdelen van) de website, zonder dat hierdoor enig recht van abonnee op schadevergoeding jegens 
Tenderplace.nl  ontstaat.  
 
 
 
 
 
 



 
Artikel 8 Garantie 
Tenderplace.nl heeft de inhoud van de site met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Maar kan 
echter niet garanderen: 

 dat de informatie op de tenderplace.nl juist, volledig en actueel is.  
 dat de website ononderbroken zal werken en vrij zal zijn van fouten. 
 dat de systemen van Tenderplace.nl vrij zijn van onrechtmatig gebruik door derden. 

Artikel 9 Onderzoeksplicht 
9.1 Tenderplace.nl is verplicht bij plaatsing van inhuursite en/of aangesloten opdrachtgevers te 
onderzoeken.  
9.2 Als de informatie niet juist is, dan is Tenderplace.nl slechts gehouden tot herstel c.q. wijziging van 
de (tekst van de) advertentie en/of bedrijfsinformatie of vervanging van de geplaatste advertentie 
en/of bedrijfsinformatie. 
 
Artikel 10 Aansprakelijkheid 
10.1. De totale aansprakelijkheid van Tenderplce.nl. voor directe schade wegens toerekenbare 
tekortkomingen in de nakoming van de abonnementovereenkomst, is beperkt tot het bedrag dat de 
abonnee heeft betaald aan Tenderplace.nl. 
10.2. Tenderplace.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen 
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door 
verlies van gegevens. 
10.3. Tenderplace.nl  sluit hierbij tevens iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, 
direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de 
tenderplace.nl. Meer in het bijzonder zal Tenderplace.nl in geen geval aansprakelijk zijn voor welke 
schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit: handelingen door  
10.4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of 
indirecte schade zijn niet van toepassing in gevallen waarin de schade te wijten is aan opzet of grove 
schuld van Tenderplace.nl.nl of haar ondergeschikten. 
 
Artikel 11 Verwijzingen 
De Tenderplace.nl bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) 
naar websites van derden. Tenderplace.nl heeft geen zeggenschap over deze websites. Tenderplace.nl 
is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.  
 
Artikel 12 Beveiliging 
Tenderplace.nl spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of 
tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Tenderplace.nl legt hiervoor passende technische en 
organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand 
van de techniek.  
 
Artikel 13 Diversen 
Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden 
voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam. De Algemene Voorwaarden kunnen te 
allen tijde door Tenderplace.nl. aangepast worden. Tenderplace.nl adviseert daarom de Algemene 
Voorwaarden regelmatig te bekijken. Indien en voor zover enige bepaling uit deze Algemene 
Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd 
van kracht blijven. Tenderplace.nl zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de 
nietige/ vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling 
in acht zal worden genomen. 


