
Oriënteer u op de dienst 
gezamenlijk aanbesteden 

devices via de informatie op 
deze pagina, deelname aan 

een informatie bije enkomst 
of neem contact op met 
onze relatie managers.

U wilt meedoen met het 
gezamenlijk aanbesteden van 

devices. De eerst volgende 
inkoopronde is voor levering 

van de devices rondom 
kerstvakantie ‘22. Uiterlijk in 
september 2022 kunt u zich 

hiervoor aanmelden.

U ontvangt bericht van 
de leverancier die uw 
devices gaat leveren. 

De devices worden geleverd 
bij uw schoolbestuur. 

Uw docenten en leerlingen 
kunnen gebruik maken 

van de devices.
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Het aanbestedingsproces 
in 6 stappen

Bepaal en selecteer welke 
types devices u wilt laten 

inkopen door de lijst 
met de types devices en 
bijbehorende specificaties 
met upgrades te bekijken 
Indien de specificaties niet 

helemaal over een komen met 
uw wensen, dan kunt u dit 

doorgeven via 
devices@sivon.nl.
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SIVON verzamelt de 
aanvragen van de school

besturen en zoekt de meest 
geschikte leveranciers voor 
het leveren van de devices.
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U ontvangt van 

SIVON een factuur 
voor de devices en 

inkoop kosten.
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Wat is het?
SIVON bundelt de aanvragen van alle deelnemende 
besturen en zet de vraag uit in de markt. Uit de 
aanbesteding komen één of meerdere leveranciers 
die de devices mogen leveren aan de scholen. 

Hoe werkt het?
We organiseren 2 keer per jaar een gezamenlijke 
aanbesteding voor devices. Het doel is levering 
rondom de zomervakantie of de jaarwisseling.   

Gezamenlijke 
aanbesteding devices

https://www.sivon.nl/bijeenkomsten/
https://www.sivon.nl/contact/
https://www.sivon.nl/welke-devices-koopt-sivon-in-voor-gezamenlijke-aanbesteding-devices/
https://www.sivon.nl/welke-devices-koopt-sivon-in-voor-gezamenlijke-aanbesteding-devices/
mailto:devices%40sivon.nl?subject=


Waarom deelnemen? 
Financieel voordeel
• Inkoopvoordeel door groot volume
• Reductie in inkoopkosten.

Ontzorging
• Geen gedoe met aanbestedingsregels en 

strategieën: experts binnen SIVON weten 
hoe het zit.

• Geen losse aanbesteding of inkoop, wij 
regelen het van A tot Z.

• Zekerheid dat de devices geschikt zijn voor 
het onderwijs.

Kwaliteit
• Ervaring door verschillende eerdere 

gezamenlijke aanbestedingen en expertise 
SIVON in technische kennis, proces, markt.

Sterke positie op de markt
• Met elkaar een sterke positie op de markt 

bijvoorbeeld in geval van problemen. 

SIVON.NL

http://sivon.nl

