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De auteurs van Inkoop in Strategisch Perspectief zijn mr. Hein van der Horst zeer 
erkentelijk voor de verzorging van deze special. De inhoud is ontleend aan het hand-
boek Aanbesteden doe je zo, Vakmedianet, 2016 dat Hein van der Horst samen met 
mr. drs. Mary-Ann Schenk heeft geschreven. Voor meer informatie aangaande dit 
complexe doch interessante onderwerp wordt de geïnteresseerde lezer verwezen 
naar dit toegankelijke boek met vele praktijkvoorbeelden.

Samenstellers en uitgever zijn zich volledig bewust van hun taak een zo betrouw-
baar mogelijke uitgave te verzorgen. Niettemin kunnen zij geen enkele aansprake-
lijkheid aanvaarden voor (de gevolgen van) onvolkomenheden die eventueel in deze 
uitgave voorkomen. 
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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op-
geslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige 
vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, 
of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
uitgever.

Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van art. 
16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo Besluit van 27 november 2002, Stb. 575, dient men 
de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Repro-
recht, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp.

Correspondentie inzake overneming of reproductie richten aan:  
B + B Vakmedianet BV, Postbus 448, 2400 AK Alphen aan den Rijn.
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