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De overheidssector, voor iedereen toegankelijk! 
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2.000 miljard euro gegund aan bedrijven, ZKO's en KMO's  

Niet alleen grote bedrijven en multinationals slepen overheidsopdrachten in de 
wacht. Integendeel, in werkelijkheid worden overheidsopdrachten grotendeels aan 
KMO's gegund.   

Gemeenten, OCMW's, VZW's en andere besturen, publiceren duizenden 
veelvoudige en gevarieerde aankondigingen van opdracht: opdrachten voor allerlei 
werken, opdrachten voor leveringen van chocolade, fruit, bloemen, 
computermaterieel, kantoormaterieel, en opdrachten voor allerlei diensten.  

Ongeacht uw bedrijfssector, volg het voorbeeld van onze klanten en grijp nu de 
kans aan om uw aandeel van deze winstgevende en groeiende markt te veroveren! 
In het kader van uw abonnement, helpt Govex U alle vragen te beantwoorden bij 
de aanmaak van uw offerte. 

 

 

Uw overheidsopdrachten elke morgen in uw mailbox! 

Uw account voor meer gemak en vei l igheid  

Toegang tot uw account in alle zekerheid: 

Elke morgen zal u de overheidsopdrachten in uw sector mogen ontvangen in uw 

mailbox. Deze zal u ook online via uw interface kunnen opvragen. Ontdek ons uitgebreid 
dienstenaanbod om u bij al uw formaliteiten te helpen. 

 
De fo l low-up van de overheidsopdrachten voor uw bedri j f  

Op basis van uw persoonlijk profiel, ontvangt u elke morgen uw overheidsopdrachten in uw mailbox. 
Dit profiel stellen wij samen met u op, want u kent uw bedrijfssector uiteraard beter dan wie dan ook. 
Govex garandeert zijn klanten een snelle en efficiënte informatie. Ons Brussels team leest, sorteert 
en rangschikt alle opdrachten naar klantprofiel. 

 

Uw profiel is volledig moduleerbaar. Via uw account kunt u uw profiel aanpassen, de wetgeving 
raadplegen alsook de archieven van alle opdrachten in uw bedrijfssector. 

Diensten voor een vaste prijs 
Maak uw abonnement op basis van uw behoeften.  

Al onze diensten zijn inbegrepen in uw abonnement. Dankzij ons abonnement zal u geen 
bijkomende kosten hebben. Govex werkt aan de hand van een duidelijke en transparante prijs voor 
een onbeperkte service. 
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Ons kwaliteitscharter 

Onze diensten reiken verder dan een loutere identificatie van de traditionele overheidsopdrachten, Govex kwalificeert 
de informatie door elke morgen meer dan 2.000 overheidsopdrachten te lezen.  

Indicatieve aankondigingen, opdrachten, errata, kennisgevingen van de gunning van opdracht, bestekken, opdrachten 
onder de publicatiedrempel. 

Elke morgen ontvangen wij de volledige informatie waarvan Govex een manuele en effectieve lezing uitvoert. 

Hiertoe beschikken wij over meer dan 17.000 identificatiecriteria voor het analyseren van elke opdracht. 

Wij stellen ons niet tevreden met een loutere indeling in categorieën per sector. Ons aanbod omvat een gekwalificeerde  en 
doelgerichte   kwaliteitsinformatie. 

De all-in oplossing voor een vaste prijs 

BDA   LOCAL  TNL  JOUE   Manuele lezing Ontvangst van uw overheidsopdrachten 

 Database overheidsbesturen 
 

 Ondersteuning 
 

 Download van het bestek 
 

 Opdrachten onder de publicatiedrempel 
 

 Gunning overheidsopdrachten 
 

 Eigen mappen 
 

 Statistiek 
 

 Kalendar 
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Juridische advies, consultantie, audit, opleiding 

Wij ondersteunen u van het begin tot het einde bij u procedure. Indien u opzoek bent naar 
specificaties, een vraag over uw dossier of andere procedure zal Govex U bijstaan tot  afronding 
van uw project. 

 

Verkrijgen van het bestek 
Controle over uw aanbod 
Opstellen van specificaties 
Opleiding op maat 
Opleiding « Thuis studie » 
Case studies 
Etc…. 

 
Opleidingen hebben pas waarde indien ze in de praktijk kunnen worden omgezet!  

Al onze juridische opleidingen worden gegeven door onze advocaten, gespecialiseerd in 
overheidsopdrachten, gevestigd te Brussel & Antwerpen. 

Deze professtionele ondersteuning zorgt voor een belangrijke meerwaarde aan onze 
opleidingen. U wordt juridisch ondersteund om stap per stap vooruit te gaan tot het behalen van 
openbare aanbestedingen. 

Database van de Belgische 
overheidsinkopers 
 
Govex kan u helpen bij uw onderzoek van de markt voor 
overheidsopdrachten en heeft daarom een database 
ontwikkeld van Belgische aanbestedende diensten die 
regelmatig algemene offerteaanvragen uitschrijven. 

Het betreft geen loutere database met een X aantal 
overheidsbesturen, maar wel degelijk de lijst met de 
nodige gegevens van de overheidsinkopers en hun 
contactpersonen. 

Hierdoor telt deze database de contactgegevens van 
12.887 besturen die regelmatig algemene 
offerteaanvragen uitschrijven. Deze database is 
beschikbaar in elektronisch formaat (USB Stick) die u 
naar eigen wensen kunt gebruiken.  

Beschikbare velden in deze database: Naam van het 
bestuur, volledig adres, naam van de 
contactpersonen/inkopers, telefoon, fax en direct e-
mailadres etc… 

Database op maat 

 
 
 

Govex kan U ondersteunen bij uw prospectie, en heeft een 
database ontwikkeld met de actieve administraties volgens uw 
criteria. 

 

Een database volledig gepersonalisseerd volgens uw behoeften. 
Per sector, regio, diensten etc . U kiest zelf welke informatie u 
wenst op te nemen in uw database. 

 

Deze Database zal u in elektronisch formaat worden toegestuurd 
(USB stick) die u naar eigen zicht kunt gebruiken. 

 


