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Hulp bij het aanbesteden 

Het Zakboek ‘Inkopen en de Aanbestedingswet’ is een handzame 

kennisbank over de Aanbestedingswet bedoeld om razendsnel je weg 

binnen de belangrijkste wetten, regels en jurisprudentie te vinden. De tool 

is gemaakt in samenwerking met NEVI om ervoor te zorgen dat hij perfect 

aansluit op de praktijk. Door de heldere structuur van de kennisbank is wat 

je moet doen makkelijk vindbaar, en door de begrijpelijke taal makkelijk 

toepasbaar. Inkoopprofessionals kunnen de Aw met het zakboek stap 

voor stap toepassen. Binnen het zakboek bieden wij twee varianten aan. 

Een daarvan is een volledig zakboek en de ander is het mini zakboek 

toegespitst alleen op de enkel- en meervoudige procedures. Vanuit 

verschillende invalshoeken is af te lezen: 

• Welke verschillende aanbestedingsprocedures gevolgd kunnen 

of moeten worden. 

• Hoe deze procedures verlopen 

• Wat de verschillende rollen voor elke partij zijn en in welke 

specifieke artikelen dat staat aangegeven 

 

 

Zakboek AW 

Het zakboek is geschrikt voor inkopers, leverancier managers en 

contractmanagers.  In het zakboek Aw krijgt u beschikking tot: 

• De Aanbestedingswet en de gerelateerde en relevante wet- en 

regelgeving, actueel en accuraat. 

• Praktische interpretatie van wet- en regelgeving. 

• Overzicht van de belangrijkste  jurisprudentie. 

• Alle soorten procedures van de enkelvoudige procedure tot het 

dynamisch aankoopsysteem. 

 

Mini Zakboek 

In het mini-zakboek Aanbestedingswet draait alles om de enkel- en 

meervoudige procedures. Het is dan ook geschrikt voor inkopers die zich 

specifiek bezig houden met enkel- en meervoudige procedures. In het 

mini zakboek krijgt u beschikking tot het zelfde als bij het zakboek Aw 

alleen dan toegespitst op de enkel- en meervoudige procedures. 

 

Abonnementskosten  

Bij een abonnement is het onderhoud volledig in beheer bij Visuall en 

vergt dit geen inspanning van de gebruikers. De volgende prijzen zijn 

voor een jaar licentie, per gebruiker en ex. Btw: 

• Zakboek AW:     €140.- 

• Mini Zakboek:   €125.- 

Beide zijn gemakkelijk via de website van Visuall te bestellen: 

https://www.visuall.nl/#produkten 

 
 
Heb je dat ook regelmatig? Je weet dat er 
in de aanbestedingswet regels zijn over 
een vraagstuk maar je weet niet meer 
precies wat. Of je gaat een lastig gesprek 
in, en je wilt het eigenlijk zeker weten.  

 

 De kosten voor het Zakboek in Visuall: 

Zakboek AW:     €140.- 

Mini Zakboek:   €125.- 

 

Maatwerkoplossing 

Het is ook mogelijk om voor jouw organisatie een 

maatwerkomgeving te creëren waarin je stap voor 

stap relaties kan leggen tussen wet- en 

regelgeving naar jouw eigen processtappen, 

beleidsregels, handleidingen en alle andere 

informatie die van belang is. Vraag naar de 

mogelijkheden via info@visuall.nl 

 

 

 Datum september 2022 

Betreft Zakboek AW 
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Zakboek Aw 
Snel antwoord op een vraag over de aanbestedingswet zonder  
in de boeken in te duiken of een jurist te hoeven bevragen!  
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