
Waar kan ik vragen stellen over de procedure/opdracht? 
Bij iedere aanvraag heb je de mogelijkheid om een vraag te stellen. Dit kun je digitaal doen als je bent 
ingelogd. Telefonisch verstrekken wij geen informatie. De antwoorden op de gestelde vragen worden 
per aanvraag gepubliceerd op de marktplaats. Een aantal dagen na publicatie van de aanvraag wordt 
de mogelijkheid tot het stellen van vragen gesloten. De exacte sluitingsdatum staat bij iedere 
aanvraag vermeld. Na deze datum is het niet meer mogelijk om vragen te stellen. 
 
Ik ben te laat met inschrijven en dan? 
Indien de reactietermijn is gesloten dan kun je, je niet meer inschrijven. Wij kunnen hier helaas geen 
uitzondering op maken. 
 
Kan ik ook telefonisch mij vraag stellen? 
Helaas is dat niet mogelijk, je kunt uitsluitend via de applicatie vragen stellen. 
 
Wanneer kan ik een reactie verwachten op mijn inschrijving? 
Wij stellen je per email op de hoogte van de keuze danwel afwijzing. Je ontvangt uiterlijk binnen 1 
week na de sluitingstermijn een reactie.  
 
Ik ben mijn wachtwoord kwijt, hoe krijg ik een nieuwe? 
Via de login pagina van de leveranciers portal kun je via de optie ‘wachtwoord vergeten’  je 
wachtwoord resetten en opnieuw instellen 
 
Ik ben mijn loginnaam vergeten, waar kan ik deze opvragen ? 
Loginnaam kun je opvragen viainhuurdesk@gvb.nl onder vermelding van je bedrijfsnaam, KvK 
nummer en je eigen naam 
 
Wat als ik een  kandidaat voorstel boven het maximum uurtarief of die niet voldoet aan de 
gestelde selectiecriteria ? 
Dit is van invloed op de ranking van de kandidaten. 
 
Wat gebeurt er na de gunning? 
Na de gunning neemt de recruiter contact met je op voor de verdere procedure. 
 
Aan welke ingangseisen moet ik voldoen? 
• Iedere zzp’er dient te beschikken over een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met een 
dekking van 1 miljoen per gebeurtenis (uitzondering hierop zijn; advocaat, jurist, (bedrijfs)arts, 
accountant,constructeur en architect: deze groep dient een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te 
hebben afgesloten met een dekking van 1 miljoen per gebeurtenis). 
 
• Je beschikt over een geldige VAR (WUO of DGA) 
• Akkoord te zijn gegaan  en ondertekend ICT protocol 
• Akkoord te zijn gegaan en ondertekend gedragscode GVB 
• Akkoord te zijn gegaan en ondertekend geheimhoudingsverklaring 
 In het bezit van een Verklaring omtrent gedrag (VOG) 
 
Hoe kan ik mijzelf uitschrijven? 
Bij iedere vacature alert die je ontvang heb je de mogelijkheid om de alert stop te zetten. Dit 
betekent echter niet dat je gegevens ook automatisch verwijderd worden. Als je wenst dat je 
gegevens verwijderd worden dan kun je een mail sturen naar inhuurdesk@gvb.nl. Wij zullen je 
gegevens dan uit de database verwijderen. 
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