
TenderNed is het online marktplein voor aanbestedingen. Op TenderNed 

publiceren alle Nederlandse overheden hun nationale en Europese 

opdrachten. U vindt hier dus alle overheidsopdrachten op 1 plek. Daarnaast 

kunnen aanbestedende diensten en ondernemingen het volledige 

aanbestedingsproces via TenderNed digitaal doorlopen: van 

vooraankondiging, tot inschrijving en gunning. In deze toolkit vindt u alle 

documenten die u kunnen ondersteunen bij het werken met TenderNed. 

Folders en factsheets
• In de folder Welkom op het marktplein voor aanbestedingen maakt u kennis met 

TenderNed. 

• In het document In zes stappen digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via 

TenderNed leest u hoe digitaal inschrijven via TenderNed werkt. 

• In de het document Lokaal beheer TenderNed Ondernemingen leest u meer over 

het onderhouden van het gebruikersaccount van uw onderneming binnen 

TenderNed. Ook vindt u hier meer informatie over de verschillende rollen die de 

betrokkenen bij een aanbesteding binnen uw onderneming kunnen hebben.

• In document Veiligheid TenderNed staat wat TenderNed doet om te voldoen aan 

de veiligheidseisen die gelden voor webapplicaties van de Rijksoverheid.

Films
• Gebruikers vertellen in de film Gebruikers over TenderNed zelf hun redenen om 

met TenderNed te werken. Zie de film TenderNed in een minuut voor een korte 

versie. 

• Ondernemingen vertellen u zelf de voordelen van het werken met TenderNed in de 

film Ondernemers over TenderNed. 

• Op de website vindt u het filmpje TenderNed in vogelvlucht. Dit is een algemeen 

filmpje over TenderNed. Duur: 6 minuten. 

Handleiding in de eGids
Wilt u eens doorlezen wat TenderNed allemaal precies kan? Kijk dan in de eGids van 

TenderNed voor een uitgebreide handleiding. 

Toolkit TenderNed voor ondernemingen

http://www.tenderned.nl/egids/
http://www.tenderned.nl/tenderned-vogelvlucht
http://www.youtube.com/watch?v=fxQPhFq7nuw&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=FuConJFdGb0&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=1xYzOUvLAHQ&feature=plcp
http://www.tenderned.nl/sites/default/files/Factsheet_Veiligheid_TenderNed.pdf
http://www.tenderned.nl/sites/default/files/Lokaal%20beheer%20TenderNed%20Ondernemingen_0.pdf
http://www.tenderned.nl/sites/default/files/In%20zes%20stappen%20digitaal%20inschrijven%20op%20overheidsopdrachten%20via%20TenderNed.pdf
http://www.tenderned.nl/sites/default/files/In%20zes%20stappen%20digitaal%20inschrijven%20op%20overheidsopdrachten%20via%20TenderNed.pdf
http://www.tenderned.nl/sites/default/files/Folder%20TenderNed_1.pdf


Website TenderNed
Wilt u meer informatie over TenderNed? Op www.TenderNed.nl vindt u alle 

documenten, veelgestelde vragen en andersoortige informatie. 

Servicedesk
Als u nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met de servicedesk van TenderNed 

via 0800-TenderNed (0800-8363376). Hebt u tips of suggesties, die horen wij graag 

via servicedesk@tenderned.nl.

mailto:servicedesk@tenderned.nl
http://www.tenderned.nl/veelgestelde-vragen
http://www.TenderNed.nl/

