1e Nota van Inlichtingen Challenge Mens en natuur in de stad
Datum: 19 februari 2021
In deze nota van inlichtingen geeft opdrachtgever antwoord op de in het kader van de hierboven genoemde offerteaanvraag gestelde vragen en
geplaatste opmerkingen. Deze nota van inlichtingen maakt onderdeel uit van de offerteaanvraag ‘Challenge Mens en natuur in de stad’ met IUC kenmerk
202012094 d.d. 20 januari 2021.
Algemene opmerkingen
1.
2.

Vraag

In deze Nota van Inlichtingen zijn de vragen die gesteld zijn tijdens de info-meetup en de discussion-page opgesomd en beantwoord. De
antwoorden die tijdens de info-meetup zijn gegeven kunnen in deze Nota van Inlichtingen zijn aangevuld.
Opmerking van Roeland Lelieveld (gemeente Den Haag):
Beste Allemaal, Ik heb de rol adviseur duurzaamheid bij de Gemeente Den Haag. Mocht er iets in Den Haag zijn dan ben ik graag op de hoogte om
te zien waar koppel kansen zijn. Daarnaast kan ik mijn kennis delen en misschien is mijn netwerk waardevol. Ik heb persoonlijk ruime kennis over
stadsgroen en indeling openbare ruimte. Je kan mij bereiken via roeland.lelieveld@denhaag.nl of via LinkedIn. Groet Roeland Lelieveld

N.a.v. Hoofdstuk/
Paragraaf uit de
offerteaanvraag

1.
2.

3.
4.

Hoofdstuk 6,
paragraaf ‘Betaling’

Vraag

Antwoord

Willen jullie mensen of vooral kinderen betrekken?
Aangezien alle links onderaan de challenge over kinderen
gaan.
Jullie benoemen meteen al dat er geen vervolgopdracht
komt na die 25k. Waarom is dat?

Nee, het gaat over alle mensen in de stad. Maar je bent vrij
om je op een specifieke doelgroep te richten.

Wanneer ontvangt de winnaar de 25k? Meteen nadat je
gewonnen hebt? Of in delen? En zitten er dan nog eisen
aan?
Van welke resultaat worden jullie echt heel blij?

Het prototype wordt waarschijnlijk iets wat niet door het
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
kan worden opgeschaald (wel door bijv. een gemeente of
provincie). Dat betekent een nieuw aanbestedingstraject
door een andere partij dan LNV, waardoor LNV nu geen
vervolgtraject kan toezeggen.
Je krijgt na oplevering van werk/mijlpalen/tussenresultaten
betaald. Dus je krijgt geen blanco cheque van 25k. Zie ook
pagina 9 van de offerteaanvraag, onder het kopje ‘Betaling’.
Wanneer de burger beter verbonden wordt met het groen in
de stad. Vanuit LNV willen we biodiversiteitsverlies verder
voorkomen, dus het zou mooi zijn als de oplossing bij kan
dragen aan biodiversiteit. Er spelen natuurlijk meer opgaven

Vraag

N.a.v. Hoofdstuk/
Paragraaf uit de
offerteaanvraag

Vraag

Antwoord

5.

Hoe ziet het challenge programma er precies uit? En in
hoeverre is het verplicht om alle onderdelen te volgen?

6.

Ik ben benieuwd of jullie echt een startup partij zoeken, of
dat scale-ups ook mee mogen denken in jullie uitdaging?
Dit vraag ik vanwege de intensieve begeleiding los van de
feitelijke uitdaging.

7.

8.

9.
10.

Hoofdstuk 6,
paragraaf ‘Eisen
waaraan je moet
voldoen’

Inschrijving bij KvK is lopende. Niet eerder dan 3 maart kan
ik naar fysieke afspraak om inschrijving te bevestigen en
identiteitscontrole. Dit is na deadline inschrijving Challenge.
Kan ik toch deelnemen als ik lopende inschrijving bewijs?
In welke mate moet de oplossing nog ontwikkeld worden, of
mag er ook al een (commerciële) oplossing bestaan, die
met deze challenge mogelijk verder verbeterd kan worden
(vanuit een startup)?
Willen jullie dat een bepaald natuurproject vooral ook de
cohesie in een buurt of wijk bevordert of kan een project
gemeente-breed worden uitgevoerd?
Zoeken jullie een concreet tastbaar product, of kan het ook
een project ofwel campagne zijn?
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in de stad, dus als meer opgaven erbij worden betrokken,
bijv. gezondheid, klimaatadaptatie of sociale voordelen, dan
is dat mooi meegenomen. Hoe meer positieve effecten
samenkomen, hoe beter, maar één heel effectief specifiek
effect wordt ook niet uitgesloten.
De ‘In Residence’ periode duurt ongeveer 5 maanden, in cocreatie met de challengehouder en haar collega’s. Er wordt
verwacht dat je af en toe contact hebt met de
challengehouder. Je wordt begeleid door een externe
organisatie die het verplichte trainingsprogramma verzorgt
waar je aan dient deel te nemen, dit komt neer op ongeveer
30 uur in totaal. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij het opzetten
van je businesscase. Dit trainingsprogramma wordt
overigens als zeer waardevol ervaren door startups die
hebben deelgenomen aan het programma.
Scale-ups kunnen ook deelnemen. Houd er wel rekening mee
dat een groot deel van het trainingsprogramma verplicht is.
Je dient hier dus wel aan deel te nemen. Ook voor grotere
bedrijven kan dat interessant zijn als je je als bedrijf wilt
blijven ontwikkelen. Naast een verplicht trainingsprogramma
krijg je ook een aantal uur die je zelf kunt besteden aan
‘mentoren’ of ‘sessies’ naar keuze. Hierin kun je zelf bepalen
of je, en waarvoor je, deze uren inzet.
Bij de inschrijving voeg je een recent (niet ouder dan 6
maanden) uittreksel toe van de Kamer van Koophandel.
Indien je dit niet bij je inschrijving kan toevoegen (uiterlijk 2
maart 2021, 17.00 uur) zal je uitgesloten worden van
verdere deelname aan dit offertetraject.
Als er al iets innovatiefs bestaat kan dat zeker, maar het
moet wel iets zijn wat in de 5 maanden van het traject
verder doorontwikkeld kan worden. Het belangrijkste is dat
de oplossing innovatief is en impact maakt.
Kan allebei, daarom is de challenge juist zo open
beschreven.
Het mag ook een proces zijn of innovatieve aanpak. Het
hoeft geen fysiek product te zijn.

Vraag

N.a.v. Hoofdstuk/
Paragraaf uit de
offerteaanvraag

Vraag

Antwoord

11.

Zijn er projecten die jullie al geprobeerd hebben om de
beoogde doelgroep te bereiken die niet hebben gewerkt?
Wat zoeken jullie niet qua oplossingen?

12.

Is het mogelijk om een product wat zoal aansluit bij het
thema Mens en Natuur en de Natte Vezelgewassen voor
beide programma's aan te melden?

13.

Het uitrollen ligt dus bij de gemeenten. De vraag is of zij
iets willen gaan uitrollen terwijl ze er zelf niet bij waren
toen het verzonnen werd. Kunnen we gemeenten vroeg
betrekken? Helpen jullie daarbij? Hebben jullie hier al een
idee bij?
Is het interessant als het naar andere gemeenten te
vertalen is?
Moet het initiatief in Den Haag plaatsvinden?

Er zijn nog niet bepaalde doelgroepen getarget op een
bepaalde manier. Er lopen wel een aantal projecten vanuit de
CityDeal projectadapatie, die zijn te vinden op de website.
Geen daarvan zijn slecht uitgepakt. Website:
https://www.citydealklimaatadaptatie.nl/publicaties/eindrapp
ortage-city-deal-klimaatadaptatie/
Ja, dat is mogelijk. Wij gaan er wel vanuit dat je de
challenge kiest die het meest bij je bedrijf past en daar je
voorstel op richt. Houd er wel rekening mee dat je voor
iedere challenge dient deel te nemen aan deep dive sessies
en na de ‘In Residence’ periode van 5 maanden een
prototype moet opleveren. Indien je voor twee challenges de
opdracht gegund krijgt moet dit ook voor beide challenges
haalbaar zijn.
Ja, LNV werkt in deze challenge samen met de gemeente
Den Haag en we kunnen ook andere gemeenten vroeg
betrekken.

14.
15.
16.

Hoofdstuk 2,
paragraaf ‘Wat we
jou aanbieden’

Speelt de opdrachtgever een rol bij het opschalen van de
challenge?

17.

Stel je hebt een oplossing wat niet past in Den Haag, maar
wel in een andere gemeente. Is dit een diskwalificatie voor
deze challenge?

18.

Verwachten jullie een wetenschappelijke
onderbouwing/referenties naar onderzoeken om de
voordelen van de natuur voor mensen te bewijzen?

19.

20 uur per week training? Bij welke externe partij?
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Ja, want het is de bedoeling dat het wordt uitgerold naar
meerdere gemeentes.
Niet per sé, maar in Den Haag kan de pilot sowieso worden
uitgerold/getest. Zie ook het antwoord op vraag 17.
Ja, want LNV heeft contacten bij gemeenten en kan daar dus
een rol bij spelen. Als jouw oplossing ook in praktijk blijkt te
werken of nader onderzoek gewenst is, zullen we jou
introduceren in ons netwerk.
Het is geen diskwalificatie, je voorstel komt wel in
aanmerking. Als het wel op meerdere plekken relevant is,
dan moet er wel over worden nagedacht hoe, of waar, de
pilot wordt opgezet.
Er is al vrij veel bewijs voor de positieve effecten van groen,
dus een goed uitvoeringsidee is voldoende. Er mogen wel
referenties worden gelinkt maar dit is niet noodzakelijk.
Wanneer je iets erg innovatiefs hebt wat pas recentelijk is
onderbouwd, wordt een referentie wel gewaardeerd.
Ongeveer 30 uur verspreid over 5 maanden. De eerste twee
maanden zijn intensiever dan de rest. Het

Vraag

N.a.v. Hoofdstuk/
Paragraaf uit de
offerteaanvraag

20.

Hoofdstuk 4

21.

Hoofdstuk 2,
paragraaf
‘Intellectueel
eigendom blijft bij
jou’

22.

Vraag

Antwoord

Hoeveel startups mogen er meedoen met het SIR
programma en krijgen uiteindelijk de 25k?
Vraag over intellectueel eigendom. In de offerteuitvraag
staat dat de rijksoverheid het recht heeft de oplossing zelf
aan te passen en toe te passen. Worden de mate van
aanpassingen en manier waarop de overheid dit kan doen in
overleg met de startup vastgelegd? En staat het de startup
vrij het idee na de residence op andere locaties uit te
voeren?

Het klinkt allemaal super goed! Ik wil graag in teamverband
werken met een externe collega om onze krachten te
bundelen. Is dat mogelijk ivm begeleiding en
trainingsprogramma? Is er dan 1 aanspreekpunt vanuit
ons?
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trainingsprogramma wordt verzorgd door IdeaHackers en het
is een verplicht onderdeel van de ‘In Residence’-fase.
Eén startup wint uiteindelijk en aan deze winnende startup
wordt de opdracht verstrekt.
Het intellectueel eigendom is het idee waarmee de startup
komt, en waar de opdrachtgever samen met de startup aan
gaat schaven (beter maken). Dit zal tijdens de ‘In
Residence’-periode in overleg met de startup plaatsvinden.
Dat idee mag Opdrachtgever gebruiken en aanpassen zonder
kosten. Het intellectueel eigendom blijft bij de startup. In de
praktijk zal dit waarschijnlijk niet voorkomen, omdat een
prototype waarschijnlijk niet iets is wat niet door LNV kan
worden opgeschaald. Zie ook het antwoord op vraag 2.
Het staat de startup vrij om het idee na de ‘In Residence’periode op andere locaties uit te voeren. Zie ook het
antwoord op vraag 14.
Ja, dat is mogelijk. Een inschrijving indienen in
samenwerking met andere ondernemingen kan op twee
manieren:
•
als combinatie waarbij elke deelnemer aan de
combinatie ieder voor zich en gezamenlijk hoofdelijk
aansprakelijk is voor de uitvoering van de
verplichtingen die voortvloeien uit de inschrijving en
de uitvoering van de Overeenkomst; in de
inschrijving moet aangegeven worden wie het hoofd
is van de combinatie, wie de partners zijn en wie
aanspreekpunt is voor LNV;
•
als hoofdaannemer-onderaannemer constructie
waarbij de hoofdaannemer contractpartij is en
aansprakelijk is voor het nakomen van alle
verplichtingen, dus inclusief de verplichtingen die in
onder aanneming worden gegeven. In de inschrijving
moet worden aangegeven wie de onderaannemer(s)
zijn.
Het is voor IdeaHackers, de partij die het
trainingsprogramma verzorgt, wel zo praktisch als ze één
aanspreekpunt hebben.

Vraag

N.a.v. Hoofdstuk/
Paragraaf uit de
offerteaanvraag

Vraag

Antwoord

23.

Wat houdt het vergroten van de biodiversiteit in deze
context precies in? Waar moet ik ongeveer aan denken?

24.

Is er een groen beleidsplan in Den Haag?

25.

Vindt het begeleidingsprogramma in het Nederlands plaats
of zou het ook in het Engels kunnen?

26.

Overheden willen vaak mensen bereiken die heel moeilijk te
bereiken zijn. Vaak werkt dat niet zo. Je kan wel beginnen
bij mensen die enthousiast zijn en dat verder uitbouwen.
Voorbeeld: Je oma was ook niet de eerste die op Facebook
zat, dat duurde even... Zijn jullie je hier bewust van? Dat je
niet het onmogelijke verwacht.
Lopen jullie meer warm voor een oplossing die
opschaalbaar is naar andere doelgroepen, of zijn jullie ook
blij met 1 specifieke doelgroep?
Mag je wel met meerdere ideeën bij meerdere challenges
inschrijven?
Ik begrijp dat de pilot plaatsvindt in Den Haag. Weten jullie
of er toevallig al eerder iets van onderzoek is gedaan naar
hoe de betrokkenheid op dit moment gesteld is van mensen
in deze stad (in de verschillende wijken) op het gebied van
stadsnatuur? En zo ja, zijn de resultaten daarvan
inzichtelijk?

Vooropgesteld is biodiversiteit niet het voornaamste criterium
van deze challenge, maar het zou mooi zijn als het hieraan
bijdraagt. Biodiversiteit betekent hierbij zowel de
hoeveelheid soorten en hoeveelheid van een soort.
Het groen beleidsplan is er. De gemeente Den Haag heeft
ook op wijkniveau Visie wijk en buurt groen, waar op
ecologie en ecosysteem diensten wordt in gegaan. Check de
MAEX hier staan ook al initiatieven die lopen in Den Haag.
Zie https://www.duurzamestad.denhaag.nl/ voor koppel
kansen. Zie ook https://stadslandbouwdenhaag.nl/.
De communicatie over de challenge is in het Nederlands, zo
ook de sessies voor meerdere startups. Het individuele
trainingsprogramma kan wel in het Engels.
Het mag ook gaan om bottom-up initiatieven. Deze challenge
is uitgezet om te ontdekken wat er mogelijk is. Er wordt niet
verwacht dat binnen 5 maanden heel moeilijk bereikbare
mensen worden bereikt. Er mogen wel oplossingen worden
aangedragen die zich op deze doelgroep (op langere termijn)
richten
Mag allebei. De oplossing hoeft niet voor 1 specifieke
doelgroep te zijn, maar het mag wel.

27.
28.
29.
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Het is toegestaan op meerdere challenges in te schrijven. Zie
ook het antwoord op vraag 12.
Er gebeurt nog niet heel veel. Wel zijn er natuurlijk de
diverse belangenorganisaties voor natuur, die meerdere
initiatieven opstarten, maar vaak nog niet passen in het
gewenste beleid. Bijv. men wil wel eens in een ecologische
verbindingszone wat gaan zaaien, bomenplanten een
voedselbos aanleggen. terwijl dat niet strookt met de
doelstellingen die we daar mee hebben zoals een schraal zon
beschenen bloemrijkgrasland voor wilde bijen. Of mensen
willen dingen zoals bijenkorven plaatsen of niet passende
bloemmengsels zaaien. Het is best moeilijk om de energie
die er is in de juiste manier te kanaliseren. Meer
betrokkenheid is natuurlijk wel echt belangrijk. Zie hoofdstuk
7 uit de Nota Stadsnatuur:

Vraag

N.a.v. Hoofdstuk/
Paragraaf uit de
offerteaanvraag

30.

Vraag

Antwoord

Mogen in de aanvraag ook andere partijen worden
betrokken, zoals universiteiten en andere gemeentes?
Moet de pilot al op een specifieke bepaalde locatie / wijk
gericht zijn?
In hoeverre zou je kunnen 'stapelen' (met andere
subsidies)?

31.
32.
33.

Is de startup vervolgens de partij die ook de opdrachten in
andere gemeentes krijgt?

34.

Wat is de verwachting waar je na 5 maanden staat in het
project? Wat moet er gerealiseerd zijn binnen de 25k?
Hoe zit het met onderhoud/up-to-date-houden/monitoring
van een project na oplevering? Blijft er een organisatie
verantwoordelijk?

35.

36.

Maakt Den Haag gebruik van een lokaal natuurmeetnet of
gebruiken ze waarneming.nl voor die data? En kunnen
burgers op dit moment ook bijdragen aan hun
natuurmeetnet?

37.

Als de startup niet een kant-en-klaar product oplevert,
maar een goed en creatief proces naar de oplossing toe – is
dit toegestaan?
Wanneer voldoe je aan de definitie van startup?

38.

Hoofdstuk 2,
paragraaf ‘Ben jij die
startup die ons de
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https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/Overige%20
bestuurlijke%20stukken/594904.
Zie het antwoord op vraag 22.
Nee.
Deze challenge betreft een inkoopopdracht en geen subsidie.
Het staat de startup vrij hoe hij deze opdracht verder gaat
bekostigen.
Er kan nu niet worden toegezegd dat de startup aan de slag
kan bij andere gemeenten, maar het idee is wel dat de
oplossing kan worden opgeschaald en dus worden
geïmplementeerd bij andere gemeentes. Er kan ook niet
worden gegarandeerd dat de gemeente Den Haag verder wil
met de oplossing na dit traject.
Hier zijn geen specifieke eisen voor, want dat hangt erg af
van de oplossing.
De verantwoordelijkheid voor de 5 maanden (‘In Residence’periode) ligt bij LNV. Een gegunde opdracht kan niet worden
overgedragen aan een andere organisatie. Indien een
organisatie het product na de ‘In Residence’-periode wil
aanschaffen zal hij daar een nieuw inkooptraject voor
moeten opstarten en valt de uitvoering hiervan onder zijn
verantwoordelijkheid. Zie ook het antwoord op vraag 2.
Gemeente Den Haag gaat dit jaar een professioneel meetnet
opzetten wat zij primair willen invullen met professionals. Dit
om de continuïteit en kwaliteit te waarborgen. Zie hoofdstuk
8 uit de Nota Stadsnatuur:
https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/Overige%20
bestuurlijke%20stukken/594904. Vrijwilligers kunnen hun
data aanleveren via https://gem_denhaag.waarneming.nl. In
de praktijk doen zij hier nog weinig mee.
Ja, dit is toegestaan. Er moet wel een impact worden
behaald op het gebied van mens en natuur.
Dit wordt expres niet heel strikt geformuleerd, er is ook geen
vaste definitie. Wij hanteren de definitie van een beginnend
bedrijf (tot max. 5 jaar), maar ook scale-ups en innovatief

Vraag

N.a.v. Hoofdstuk/
Paragraaf uit de
offerteaanvraag
innovatieve
oplossing biedt?’

39.

40.
41.

Vraag

Antwoord

Bieden jullie voor deze challenge nog een mogelijkheid om
voor de deelnemers onderling te communiceren om te zien
of er samenwerkingen mogelijk zijn?
Hoofdstuk 2,
paragraaf ‘Wat we
jou aanbieden’
Hoofdstuk 3,
paragraaf
‘Gunningscriteria’

Wat krijgt de winnende startup?
Hoe zit het met onvoorziene kosten?

42.

Is de start van het project en begeleidingsproject in overleg
te bepalen? En wat is hierin de bandbreedte?

43.

Kunnen jullie ook op een andere manier meehelpen met de
pilot, bv door het bieden van een locatie?
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MKB. Wij zijn op zoek naar ondernemingen met het creatieve
vermogen om innovatieve, praktische en/of ongebruikelijke
oplossingen te bedenken. Wij willen zoveel mogelijk
bedrijven bereiken. Zie ook pagina 3 van de offerteaanvraag
onder het kopje ‘Ben jij die startup die ons de innovatieve
oplossing biedt?’. Na gunning van de opdracht volgt de ‘In
Residence’ fase. In deze fase is er een begeleidingstraject
dat startups helpt om te groeien en ontwikkelen. Dit
onderdeel van het programma is verplicht, en wellicht minder
aantrekkelijk voor grote(re) reeds bestaande bedrijven. Als
grote(re) reeds bestaande bedrijven zich inschrijven moeten
zij zich wel realiseren dat dit trainingsprogramma onderdeel
is van de opdracht is. De verplichte onderdelen in het
begeleidingstraject zijn een kick-off met alle deelnemers, een
deep dive met de challenge houder en een mentor, 2-3
check-ins met je mentor en challenge houder, 3-4
inhoudelijke workshops en de DemoDay aan het einde van
het programma. Verwachte tijdsbeslag is ongeveer 30 uren.
Het is aan de inschrijver om te bepalen of hij dit passend
vindt bij zijn bedrijf.
Nee, LNV biedt die mogelijkheid tot onderlinge communicatie
niet. LNV kan hierover niet communiceren in verband met
privacy. Maar als je zelf mensen kent kan je samen iets
opzetten. Zie ook antwoord op vraag 22.
Zie de tekst onder het kopje ‘Wat we jou aanbieden’ in
hoofdstuk 2 van de offerteaanvraag.
Je kan in je inschrijving een post ‘onvoorziene kosten’
opnemen. Deze post dient meegenomen te worden in je
aangeboden maximum totaalbedrag. Je zal op basis van dit
maximum totaalbedrag beoordeeld worden aan de hand van
de formule genoemd bij gunningscriterium 3 in de
offerteaanvraag.
Het programma start begin mei met een kick-off en eindigt
begin oktober met een DemoDay. Er is een planning waar,
uitzonderingen daar gelaten, niet van wordt afgeweken.
Ons netwerk kan worden ingezet om bijv. een locatie te
vinden, maar wij kunnen niet zelf een locatie aanwijzen.

Vraag

N.a.v. Hoofdstuk/
Paragraaf uit de
offerteaanvraag

44.
45.

46.
47.
48.

Hoofdstuk 6,
paragraaf ‘Eisen
waaraan je moet
voldoen’

49.

Hoofdstuk 6,
paragraaf ‘Eisen
waaraan je moet
voldoen’

50.

Hoofdstuk 2,
paragraaf ‘Ben jij die
startup die ons de
innovatieve
oplossing biedt?’

Vraag

Antwoord

Mag het concept/idee nog nergens anders in NL toegepast
zijn? Wij hebben het namelijk in 1 gemeente al toegepast,
maar kunnen het natuurlijk wel wat aanpassen. Mag dat?
Als ik het goed begrijp is het vergroten van de verbinding
met Natuur binnen deze challenge dus in heel breed
genomen? Of hebben jullie misschien specifieke
gedragingen waar jullie op willen focussen?
Kan de gemeente parkeerplaatsen leveren voor de
elektrische deelauto's en elektrische (bak-)fietsen.
Kan dit aanmeldtraject niet makkelijker worden gemaakt
voor startups?

Ja dat mag, zolang het niet al breed (dus bijv. bij meerdere
gemeentes) is toegepast, het moet wel innovatief zijn.

Vraag van de discussion-page:
Inschrijving bij KvK is lopende. Niet eerder dan 3 maart kan
ik naar fysieke afspraak om inschrijving te bevestigen en
identiteitcontrole. Dit is na deadline inschrijving Challenge.
Kan ik toch deelnemen als ik lopende inschrijving bewijs?
Vraag van de discussion-page:
Bij jullie eisen staat "Bij de inschrijving voeg je een recent
(niet ouder dan 6 maanden) uittreksel toe van de Kamer
van Koophandel". Nu is het bij de KvK mogelijk om zowel
een digitaal gewaarmerkt uittreksel aan te vragen, als een
papier gewaarmerkt uittreksel. Voldoet voor jullie het
digitaal gewaarmerkte uittreksel?
Vraag van de discussion-page:
Er wordt gevraagd naar start-ups. Is het ook mogelijk om
als bedrijf deel te nemen als het al langer geregistreerd is?
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Nee, we hebben gekozen om ons niet te beperken tot
specifieke gedragingen. Uiteraard mag jouw idee zich wel
focussen op een bepaalde gedraging.
Nee, dit zal niet zo makkelijk te realiseren zijn vanwege
juridische aspecten.
Omdat dit een aanbestedingsprocedure is, is de overheid
gebonden aan de Aanbestedingswet. We doen wel ons best
om het zo makkelijk mogelijk voor de startups te maken.
Zie het antwoord op vraag 7.

Zowel het digitaal gewaarmerkte uittreksel als het papier
gewaarmerkte uittreksel van de KvK voldoen.

Ja, dat is mogelijk.
Zie ook het antwoord op vraag 38.

