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Algemene gebruiksvoorwaarden applicatie Inhuurdesk 
Politie (AGAIP) 

 
Artikel 1: Begrippen 
1.1  

- Politie: mede handelend namens de Politieacademie en de 
Rijksrecherche, tevens optredend als beheerder van de Inhuurdesk 
Politie. 

- Gegadigde: de ondernemer die zich heeft geregistreerd bij de 
Inhuurdesk Politie. 

- Offerte: de door Gegadigde bij de Politie ingediende aanbieding.   
- Externe: de door Gegadigde ter beschikking gestelde externe 

mederwerker.  
1.2 Ten aanzien van de ARVODI 2014 geldt dat het begrip ‘Opdrachtgever’ 

gelijk staat aan ‘Politie’ en dat het begrip ‘Gegadigde’ gelijk staat aan 
‘Opdrachtnemer’. 

 
Artikel 2: Inhuur 
2.1 De applicatie van de Inhuurdesk Politie (www.inhuurdeskpolitie.nl) is een 

hulpmiddel voor politieonderdelen om op een doelmatige en efficiënte 
wijze derden in te huren via Gegadigden.  

 
Artikel 3: Registratie 
3.1 De Gegadigde die in aanmerking wil komen voor actuele aanvragen dient 

zich eenmalig kosteloos te registreren via de applicatie van de Inhuurdesk 
Politie.  

3.2 De Gegadigde dient te zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 
indien op grond van de aard van de onderneming daartoe een wettelijke 
verplichting bestaat. 

3.3 Bij registratie heeft de Gegadigde alle gegevens naar waarheid ingevuld. 
3.4 De Gegadigde is verantwoordelijk voor het actueel houden van zijn 

gegevens zoals die bij de Inhuurdesk Politie geregistreerd staan. 
3.5 Zelfstandige zonder personeel (zzp) dienen om voor een opdracht in 

aanmerking te komen tenminste te beschikken over een actuele, relevante 
en geldige VAR-WUO en VAR-DGA. 

3.6 In geval van algemene vragen omtrent de AGAIP kan de Gegadigde deze 
stellen via inhuurdeskpolitie@knp.politie.nl. 

 
Artikel 4: Algemene inkoopvoorwaarden en toepasselijkheid 
4.1 Door zich te registreren verklaart Gegadigde zich onvoorwaardelijk 

akkoord met de AGAIP. Gegadigde heeft bij inschrijving kennis genomen 
van de AGAIP en heeft deze op zijn harde schijf opgeslagen. 

4.2 Door in te schrijven op een opdracht verklaart de Gegadigde zich 
onvoorwaardelijk akkoord met de Voorwaarden Inzake Inhuur Derden en 
de Algemene Rijksinkoopvoorwaarden voor Diensten 2014 (ARVODI-
2014). Gegadigde heeft bij inschrijving kennis genomen van de 
Voorwaarden Inzake Inhuur Derden en de ARVODI-2014 en heeft deze op 
zijn harde schijf opgeslagen.  

4.3 De AGAIP, de Voorwaarden Inzake Inhuur Derden en de Algemene 
Rijksinkoopvoorwaarden voor Diensten 2014 (ARVODI-2014) kunnen door 
de Politie worden gewijzigd. Wijzigingen van deze voorwaarden worden 
tenminste 10 (tien) kalenderdagen vóór inwerkingtreding bekend gemaakt. 
Wijzigingen treden in werking op de in de bekendmaking vermelde datum. 
Bekendmaking vindt plaats door middel van een algemene kennisgeving 
op de internetsite van de Inhuurdesk Politie. In de kennisgeving wijst de 
Politie de Gegadigde op de mogelijkheid zijn registratie ongedaan te 
maken of de Inleenopdracht op te zeggen. Wijzigingen gelden ook ten 
aanzien van reeds bestaande registraties en Inleenopdrachten, tenzij 
schriftelijk anders is overeengekomen. 

4.4 De algemene voorwaarden van de Gegadigde zijn nadrukkelijk niet van 
toepassing op de registratie en een eventueel te verstrekken opdracht. 

4.5 Indien één of meer bepalingen van deze AGAIP nietig blijken te zijn, 
vernietigd worden of anderszins hun rechtsgeldigheid verliezen, zullen de 
overige bepalingen van deze AGAIP zoveel mogelijk van kracht blijven, 
voor zover zulks in overeenstemming is met de strekking van de AGAIP. 
Partijen zullen voorts ten aanzien van de bepaling(en) die hun geldigheid 
hebben verloren in overleg treden, teneinde een vervangende bepaling 
vast te stellen waarmee de strekking van die bepaling en deze AGAIP 
behouden blijft. 

4.6 Op de registratie, alle offerteaanvragen, Offertes, de wijze van tot stand 
komen van inleenopdrachten alsmede op de inhoud en daaruit 
voortvloeiende uitvoering van die inleenopdrachten is uitsluitend 
Nederlands recht van toepassing. Geschillen die uit de rechtsverhouding 
tussen de Gegadigde en de Politie voortvloeien kunnen ter beslechting 
uitsluitend aan de bevoegde rechter te Den Haag worden voorgelegd tenzij 
wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten. 

 
Artikel 5: Verplichtingen van de Gegadigde 
5.1 Politie verwacht een proactieve houding van de Gegadigde, hetgeen 

betekent dat de Gegadigde eventuele onduidelijkheden/onvolkomenheden 
in de offerteaanvraag zo spoedig mogelijk aan Politie dient te melden en 
wel op een zodanig moment dat deze onduidelijkheden/onvolkomenheden 
nog ongedaan kunnen worden gemaakt. Na het verstrijken van de uiterste 
termijn waarbinnen de Offertes moeten zijn ingediend kan de Gegadigde 
geen bezwaar meer maken tegen eventuele 
onduidelijkheden/onvolkomenheden in de offerteaanvraag. Derhalve 
verliest de Gegadigde zijn recht om na die termijn alsnog bezwaar te 
maken tegen (de gevolgen van) eventuele schendingen van het 
(aanbestedings-) recht, voor zover daarvan sprake zou zijn in de 

offerteaanvraag en wordt de Gegadigde geacht onverkort en 
onvoorwaardelijk met de inhoud van de betreffende documenten te 
hebben ingestemd, zoals onder meer maar niet uitsluitend de 
bekendmaking, de offerteaanvraag en bijbehorende bijlagen, de nota(‘s) 
van inlichtingen en de daarin gehanteerde eisen, criteria en 
beoordelingsmethodiek. Politie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor 
de gevolgen van eventuele onduidelijkheden/onvolkomenheden in de 
offerteaanvraag. 

5.2 Gegadigde is het uitsluitend toegestaan gedurende een lopende 
offerteprocedure contact op te nemen via de applicatie van de Inhuurdesk 
Politie. Overtreding van deze bepaling leidt tot uitsluiting van de Offerte 
van Gegadigde.   

5.3 Gedurende de offerteprocedure is het de Gegadigde enkel toegestaan 
schriftelijk (per e-mail) te corresponderen met Politie via de applicatie van 
de Inhuurdesk Politie.  

 
Artikel 6: De Offerte 
6.1 Gegadigde garandeert dat alle Offertes die Gegadigde aanbiedt via de 

applicatie van de Inhuurdesk Politie onvoorwaardelijk voldoen aan de 
opgegeven eisen in de offerteaanvraag en dat de gevraagde gegevens 
naar waarheid zijn ingevuld. Dit betekent tenminste dat alle verplichte 
velden zijn ingevuld, dat het curriculum vitae volledig is en op de juiste 
plaats is bijgevoegd en dat alle overige informatie dan wel bestanden zijn 
bijgevoegd. Indien anders blijkt, zal de Politie de Offerte terzijde leggen 
waarmee de Gegadigde niet voor gunning in aanmerking komt. 

6.2 Het tarief zoals door Gegadigde in de Offerte is vermeld betreft de prijs per 
gewerkt uur inclusief eventuele reiskosten woon-werkverkeer (waaronder 
ook begrepen parkeerkosten), verblijfkosten en eventuele overige kosten 
en is exclusief BTW. 

6.3 Er worden uitsluitend Offertes in behandeling genomen waarbij alle 
gegevens die benodigd zijn voor de beoordeling zijn aangeleverd. Tenzij 
anders in de offerteaanvraag is vermeld is het indienen van een Offerte op 
delen van de offerteaanvraag niet toegestaan. 

6.4 Aan het opstellen en uitbrengen van een Offerte, met inbegrip van 
eventueel te verstrekken nadere inlichtingen, zijn voor Politie geen kosten 
verbonden. Eventuele kosten en/of schade welke (kunnen) ontstaan door 
het niet gunnen van een opdracht (aan Gegadigde) zijn voor rekening en 
risico van de Gegadigde. 

6.5 Tijdens de offerteprocedure gevoerde correspondentie en de door Politie 
ontvangen Offertes zullen na afloop niet aan de Gegadigde worden 
geretourneerd. 

6.6 De Offerte zal geen enkel voorbehoud bevatten, ook niet aangaande 
toekomstige evenementen of ontwikkelingen. 

6.7 Politie behoudt zich het recht voor om in geval van onvoorziene 
omstandigheden de offerteprocedure ongeacht de fase waarin zich deze 
bevindt tijdelijk of definitief te stoppen. 

6.8 Politie behoudt zich het recht voor, bij het ontbreken van een geschikte 
Offerte, de opdracht niet te gunnen. 

6.9 Politie behoudt zich het recht voor, bij een dubbele aanbieding van één 
kandidaat, één of meerdere aanbiedingen betreffende die kandidaat 
terzijde te leggen.  

6.10 Een referentie afgegeven door een lid van de beoordelingscommissie 
wordt door de Politie terzijde gelegd. 

6.11 Politie behoudt zich het recht voor om strategische Offertes – dit ter 
beoordeling van de Politie - uit te sluiten van verdere deelname aan de 
offerteprocedure. Onder een ‘strategische Offerte’ wordt bijvoorbeeld 
verstaan een Offerte waarbij de aanbieding van de prijzen door Gegadigde 
op een manier wordt ingericht die geen recht doet aan de door Politie 
voorgeschreven beoordelingsmethodiek, dan wel waarbij (onderdelen van) 
de aangeboden prijzen en/of tarieven evident niet in lijn liggen met wat in 
de markt gebruikelijk is. 

6.12 Een door Gegadigde uitgebrachte Offerte blijft tenminste 90 
kalenderdagen vanaf de datum waarop deze door Politie is ontvangen, 
ongewijzigd en onverminderd van kracht tenzij in de offerteaanvraag een 
andere geldigheidstermijn staat vermeld.  

 
Artikel 7: Geheimhouding 
7.1 De Externe is verplicht een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen 

alvorens deel te nemen aan het intakegesprek. 
 
Artikel 8: Gunningsprocedure 
8.1 Gedurende de offertebeoordeling behoudt de Inhuurdesk Politie zich het 

recht voor om aanvullende informatie op te vragen bij Gegadigden. 
8.2 In geval van een administratief gebrek of een kennelijke vergissing met 

betrekking tot een eis in de Offerte behoudt de Politie zich het recht voor 
om de Gegadigde het administratieve gebrek dan wel de kennelijke 
vergissing te laten herstellen binnen een termijn van 2 werkdagen, te 
rekenen vanaf de dag van verzending van een verzoek daartoe. Indien de 
Politie het gevraagde niet binnen de daartoe gestelde termijn heeft 
ontvangen of indien het administratieve gebrek dan wel de kennelijke 
vergissing niet door het antwoord is hersteld, komt de Gegadigde niet in 
aanmerking voor opdrachtverlening. 

8.3 Op basis van de offertebeoordeling door Politie worden naar verwachting 
minimaal drie Gegadigden met de hoogste score uitgenodigd voor een 
gesprek (hierna te noemen: Intakegesprek) op basis waarvan de kandidaat 
die het beste aansluit bij de Opdracht wordt geselecteerd. Met de 
kandidaat wordt bedoeld de in te huren kandidaat en niet de 
accountmanager dan wel andere vertegenwoordigers van Gegadigden. 

8.4 Naar verwachting zal de Politie de Gegadigden die niet in aanmerking 
komen voor de Opdracht gelijktijdig schriftelijk (in ieder geval per e-mail) 

http://www.inhuurdeskpolitie.nl)
mailto:inhuurdeskpolitie@knp.politie.nl.


 

Algemene gebruiksvoorwaarden applicatie Inhuurdesk Politie       Pagina 2 van 2  

Versie 2.0 – datum 22-05-2014 

informeren over zijn voornemen tot gunning. Hierbij worden de afgewezen 
Gegadigden op de hoogte gesteld van de naam van de winnende 
Gegadigde, de gronden van de voorlopige gunning en de kenmerken en 
relatieve voordelen van de winnende Offerte. 

8.5 Aan de voorlopige gunning kan de winnende Gegadigde geen rechten 
ontlenen. De mededeling van de voorlopige gunningsbeslissing houdt 
geen aanvaarding in als bedoeld in art. 6:217 lid 1 BW van het aanbod van 
de Gegadigde. 

8.6 De gunning is pas definitief indien er een definitieve gunningsbeslissing is 
verzonden aan de winnende Gegadigde. De gunning zal alsdan worden 
gepubliceerd op de applicatie van de Inhuurdesk Politie. 

  
Artikel 9: Bezwaarmogelijkheid 
9.1 De afgewezen Gegadigden zullen in de gelegenheid worden gesteld om 

binnen twintig kalenderdagen na dagtekening van de voorlopige 
gunningsbeslissing een kort geding aanhangig te maken bij de bevoegde 
rechter. Indien niet binnen deze termijn van 20 kalenderdagen een kort 
geding-dagvaarding correct is betekend, zal Politie naar verwachting 
overgaan tot definitieve gunning van de Opdracht. Indien de afgewezen 
Gegadigden niet, niet tijdig of niet correct een kort geding aanhangig 
maken, dan worden zij geacht uitdrukkelijk afstand te hebben gedaan van 
hun recht om de voorlopige gunning door de rechter te laten toetsen en 
zijn zij niet-ontvankelijk in hun vorderingen indien zij alsnog een kort 
geding aanhangig maken. 

9.2 Zodra Politie de winnende Gegadigde in kennis stelt van het feit dat er een 
kort geding aanhangig is gemaakt, is de winnende Gegadigde aangeraden 
in deze kort gedingprocedure te interveniëren. Laat de winnende 
Gegadigde dit achterwege vervalt zijn recht om – na gedane uitspraak in 
kort geding - nog te mogen opkomen tegen een eventueel gewijzigd 
gunningvoornemen. 

9.3 Indien er op de voorgeschreven wijze een kort geding aanhangig wordt 
gemaakt, zal Politie de uitkomst van dat kort geding in eerste 
aanleg afwachten alvorens hij tot definitieve gunning overgaat. Politie 
behoudt zich het recht voor om een eventueel hoger beroep af te wachten 
alvorens hij tot definitieve gunning overgaat. 

9.4 In verband met de mogelijkheid dat tegen de gunningbeslissing een kort 
geding wordt ingesteld, dient de Gegadigde in dat geval de Offerte ten 
minste gestand te doen tot vijftien dagen na de uitspraak in kort geding. 

9.5 Ieder geschil dat ontstaat naar aanleiding van deze inkoopprocedure via 
de applicatie Inhuurdesk Politie, zal uitsluitend worden voorgelegd aan de 
daartoe bevoegde rechter te Den Haag. 

 
Artikel 10: Screening 
10.1 Voorafgaande aan de definitieve gunning is de Politie gerechtigd 

Gegadigde en het Personeel van Gegadigde aan een screening, 
overeenkomstig de bij Politie gebruikelijke regels, te onderwerpen. 
Gegadigde zal aan dit onderzoek zijn volledige medewerking verlenen. 

  
Artikel 11: Verwerking van persoonsgegevens 
11.1 De verwerking van persoonsgegevens, cv’s en referenties van 

aangeboden kandidaten wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid 
door de Politie uitgevoerd. 

11.2 De Politie houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming 
persoonsgegevens stelt. 

11.3 Alle Offertes– inclusief cv en eventuele bijlagen worden geadministreerd 
binnen de applicatie van de Inhuurdesk Politie en zijn alleen toegankelijk 
voor daartoe geautoriseerde medewerkers van de Politie. 

11.4 Alle Offertes – inclusief cv en eventuele bijlagen - worden in 
overeenstemming met de daartoe strekkende wettelijke bepalingen (zoals 
Archiefwet en Wbp) bewaard door de Politie. 

 
Artikel 12: Aansprakelijkheid 
12.1 Politie aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor schades die direct dan 

wel indirect het gevolg zijn van het (dis)functioneren van de applicatie van 
de Inhuurdesk Politie.  

12.2 In aanvulling op artikel 12 lid 1 is de Politie nimmer gehouden tot betaling 
van enigerlei schadevergoeding aan Gegadigde tenzij er sprake is van 
directe schade die veroorzaakt is door opzet of grove schuld aan de kant 
van de Politie. 


