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Succesvol inschrijven in de Wmo

“Aveant sleept Utrecht voor de rechter”   

“BrabantZorg daagt gemeenten voor rechter”    

“Careyn verliest kort geding over maximumtarieven thuiszorg” 

De laatste tijd is er in het nieuws weer de nodige aandacht voor aanbeste-
ding in de thuiszorg.

Aanbesteden is een hele klus, zowel voor de aanbestedende dienst als voor 
de inschrijver. Voor beide partijen gelden strenge regels. Kleine fouten heb-
ben vaak grote gevolgen en zijn meestal fataal. Een aanbestedende dienst 
zal bij fouten zijn aanbesteding over moeten doen. Een inschrijver grijpt bij 
fouten in zijn inschrijving naast de opdracht, zelfs als zijn inschrijving inhou-
delijk zeer interessant is.

Uiteraard wilt u dit voorkomen.

Succesvol inschrijven

Wij kunnen u bijstaan bij het inschrijven op een aanbesteding. Onze spe-
cialisten kennen de valkuilen en kunnen de aanbestedingsdocumentatie van 
uw inschrijving vóóraf toetsen. Een fout herstellen is er bij aanbestedingen 
immers niet bij; zit er in uw inschrijving een fout, dan heeft u ongeldig inge-
schreven en mag de opdracht niet aan u worden gegund. 

Zoals in vele andere branches kan CMS Derks Star Busmann ook in uw bran-
che u in het aanbestedingsproces met kundige raad en daad ter zijde staan, 
zodat uw eerste schreden op het aanbestedingspad niet op een teleurstel-
ling uitdraaien. 



Over CMS Dersk Star Busmann

Top 10 kantoor met 220 advocaten, notarissen en belastingadviseurs en
vestigingen in Amsterdam, Arnhem, Brussel en Utrecht.

Wij bieden full service dienstverlening op onderstaande rechtsgebieden:
— Arbeidsrecht
— Banken & financieringen
—  Corporate
—  Corporate finance
—  Corporate Restructurering & Insolvency
—  IP / TMT
—  Mededingingsrecht
—  Ondernemingsrecht
—  Personen- en Familierecht
—  Procesrecht
—  Strafrecht
—  Vastgoed & Overheid
—  Fiscaal Recht
—  Internationaal Recht

CMS Derks Star Busmann is a leading commercial law firm in the Netherlands with 220 attorneys at law, civil law notaries and tax advisers. It offers 
legal and tax services from offices in Amsterdam, Arnhem, Utrecht and Brussels, to a wide range of companies, public sector bodies and organisations. 
Visit www.cms-dsb.com for more information.

CMS Legal Services EEIG is a European Economic Interest Grouping that coordinates an organisation of independent member firms. CMS Legal Services 
EEIG provides no client services. Such services are solely provided by the member firms in their respective jurisdictions. In certain circumstances, CMS is 
used as a brand or business name of some or all of the member firms. CMS Legal Services EEIG and its member firms are legally distinct and separate 
entities. They do not have, and nothing contained herein shall be construed to place these entities in, the relationship of parents, subsidiaries, agents, 
partners or joint ventures. No member firm has any authority (actual, apparent, implied or otherwise) to bind CMS Legal Services EEIG or any other 
member firm in any manner whatsoever.

CMS member firms are: CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni (Italy); CMS Albiñana & Suárez de Lezo, S.L.P. (Spain); CMS Bureau Francis 
Lefebvre (France); CMS Cameron McKenna LLP (UK); CMS DeBacker (Belgium); CMS Derks Star Busmann (Netherlands); CMS von Erlach Henrici Ltd. 
(Switzerland); CMS Hasche Sigle (Germany) and CMS Reich-Rohrwig Hainz Rechtsanwälte GmbH (Austria).

CMS offices and associated offices: Amsterdam, Berlin, Brussels, London, Madrid, Paris, Rome, Vienna, Zurich, Aberdeen, Algiers, Antwerp, 
Arnhem, Beijing, Belgrade, Bratislava, Bristol, Bucharest, Budapest, Buenos Aires, Casablanca, Cologne, Dresden, Duesseldorf, Edinburgh, Frankfurt, 
Hamburg, Kyiv, Leipzig, Ljubljana, Lyon, Marbella, Milan, Montevideo, Moscow, Munich, New York, Prague, Sao Paulo, Sarajevo, Seville, Shanghai, 
Sofia, Strasbourg, Stuttgart, Utrecht, Warsaw and Zagreb.

The members of CMS are in association with The Levant Lawyers with offices in Beirut, Abu Dhabi, Dubai and Kuwait City.

www.cmslegal.com


