
 
 
 
 

 
Verantwoording 
Marktplaatsoverheid.nl is een product van BD-digitaal. 
Postbus:   162 
Postcode:   4000 AD 
Plaats:   Tiel  
KvK-nummer:  110.447.97 
BTW-nummer:  NL1700.01.891.B02 
Bank-/IBAN-nummer: NL85 INGB 0659 2012 75 
 

Voorwaarden 
De onderstaande voorwaarden gelden voor: 
 

 Het plaatsen van een evenement, inclusief link naar uw website, in de kalender 

 Het plaatsen van een link met een verwijzing naar uw website op de startpagina 

 Het plaatsen van een advertentie in de ambtenarenwinkel 

 Het plaatsen van een advertentie op een van de pagina’s achter de knoppen op de homepage 
 
 

1. Met het invullen en verzenden van het opdrachtformulier bent u een overeenkomst aangegaan 
met BD-digitaal. 

 
2. BD-digitaal behoudt zich het recht toe om uw opdracht af te wijzen, c.q. de overeenkomst niet 

te accepteren als u op enige wijze handelt in strijd met deze voorwaarden of als de link of 
advertentie verwijst naar een website die niet behoort tot de doelgroep van 
Marktplaatsoverheid.nl. 

 
3. Links en advertenties worden geplaatst na ontvangst van uw betaling en blijven gedurende de 

overeengekomen termijn  zichtbaar op Marktplaatsoverheid.nl. Om de betaling te effectueren 
ontvangt u een factuur van BD-digitaal. 

 
4. De overeenkomst wordt steeds stilzwijgend verlengd met de periode die u heeft opgegeven op 

het opdrachtformulier, tenzij een van de partijen de overeenkomst schriftelijk opzegt. De 
opzegtermijn bedraagt in dit geval één maand.  

 
5. BD-digitaal is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet beschikbaar zijn van de 

website www.marktplaatsoverheid.nl op het internet. Als de website om welke reden dan ook 
voor een aaneengesloten periode van 7 dagen of meer niet bereikbaar is, dan is de 
aansprakelijkheid van Marktplaatsoverheid.nl niet meer of anders dan het op uw verzoek naar 
evenredigheid terugbetalen van reeds betaalde bedragen voor doorlinken en/of adverteren. 

 
6. BD-digitaal mag de pagina’s van de websitewww.marktplaatsoverheid.nl naar eigen inzicht en 

op ieder gewenst moment (laten) veranderen, met of zonder voorafgaande verwittiging.  
BD-digitaal is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een dergelijke verandering. 
 

7. BD-digitaal is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van middels een link of advertentie 
aangeboden informatie, producten of diensten. 

http://www.marktplaatsoverheid.nl/
http://www.marktplaatsoverheid.nl/

