
Documentnummer: v1.7  Pagina 1 van 4 

 

 

 

Inkooprichtlijn t.b.v. leveranciers 
 

 

 

Inleiding 

De Friese ziekenhuizen: Antonius Ziekenhuis, Medisch Centrum Leeuwarden, Nij Smellinghe en Tjongerschans 

hebben de verantwoordelijkheid om, samen met het regionale netwerk van andere zorgaanbieders (de 

ketenpartners als huisartsen, verpleeghuizen en wijkverpleging) en stakeholders (als verzekeraars, gemeenten 

en leveranciers), de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de medisch specialistische zorg in 

Friesland voor de toekomst te garanderen.  

 

De ziekenhuizen kopen samen in middels de Vereniging Inkoopsamenwerking Friese Ziekenhuizen (IFZ) met de 

strategie om meer samen te werken met minder leveranciers. Deze ‘leveranciers van de toekomst’ hanteren 

kwaliteit en veiligheid als basisprincipe, ondersteunen de beheersing van kosten en volume door ziekenhuizen 

en durven te investeren in meerjarige contracten.  

 

IFZ heeft leden en clusterleden. De leden zijn de Friese ziekenhuizen inclusief alle tot hun respectievelijke groep 

behorende rechtspersonen. De clusterleden zijn regionale care-instellingen die juridisch niet tot één der leden 

behoren, noch met één van hen in een groep zijn verbonden. De (cluster)leden lijst staat op www.ifz.frl. 

 

IFZ verwacht van haar huidige en potentiele leveranciers dat zij zich conformeren aan deze richtlijn en er naar 

handelen. 

 

Positie van de afdeling Inkoop 

M.b.t. inkoopzaken is de afdeling Inkoop het eerste aanspreekpunt voor leveranciers. In geval van contacten 

en/of correspondentie rechtstreeks tussen leveranciers en anderen binnen de organisatie van een (cluster)lid, 

dient de afdeling Inkoop door betrokken partijen vanaf het eerste moment geïnformeerd te worden. Van 

leveranciers wordt verwacht dat zij kopiecorrespondentie rechtstreeks aan de afdeling Inkoop sturen. 

 

Offerteaanvragen 

Behoudens enkele uitzonderingen worden offerteaanvragen gedaan door de afdeling Inkoop. Per categorie 

wordt een IFZ-inkoper, vanuit de leden, benoemd die centraal namens IFZ de commerciële belangen behartigt 

en de communicatie verzorgt tussen de leden en de leveranciers. In geval van aanvraag door anderen binnen 

de organisatie van een (cluster)lid dient altijd gelijktijdig met het origineel een kopie van de offerte naar de 

afdeling Inkoop te worden gestuurd.  

 

Voorwaarden  

Op alle aanvragen en contracten zijn exclusief van toepassing: 

a) Deze ‘Inkooprichtlijn t.b.v. leveranciers’. 

b) Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG), inclusief de module MVI en (indien van toepassing) 

de modulen ICT en PNIL, gedeponeerd bij de rechtbank Den Haag d.d. 21 februari 2017 onder 

depotnummer 16/2017; 

c) Convenant Veilige Toepassing van Medische Technologie in de medisch specialistische zorg (indien van 

toepassing); 

d) Opdrachtgever en leverancier zijn, voor zover op hen van toepassing, gehouden aan de Gedragscode 

Medische Hulpmiddelen. Voor nadere informatie zie www.gmh.nu. 

https://www.tjongerschans.nl/over-ons/ifz/leden
www.gmh.nu
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Op alle orders die bij Hospital Logistics geleverd moeten worden zijn aanvullend van toepassing: 

a) de leverings- en verpakkingsvoorwaarden van Hospital Logistics. 

 
Al deze documenten staan op www.ifz.frl. Op verzoek zijn deze documenten ook verkrijgbaar bij afdeling 

Inkoop van een (cluster)lid. Algemene verkoopvoorwaarden van leveranciers worden uitdrukkelijk van de hand 

gewezen. 

 

Opdrachten tot levering  

Opdrachten dienen uitsluitend in behandeling te worden genomen op basis van een ordernummer van de 

afdeling Inkoop, tenzij expliciet andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt met de afdeling Inkoop voor de te 

volgen bestelprocedure. Leverancier zal naar aanleiding van ontvangen orders opdrachtbevestigingen 

verzorgen en afwijkingen op deze order bij het (cluster)lid aangeven binnen een maximum van 48 uur. Van alle 

afwijkingen t.o.v. verstrekte opdrachten dient bij orderbevestiging schriftelijk melding te worden gemaakt. Alle 

leveringen dienen plaats te vinden via goederenontvangst van het aangegeven afleveradres onder vermelding 

van ordernummer en voorzien van een volledig gespecificeerde aflever bon. Dienstverlening dient uitgevoerd 

te worden na voorafgaande afstemming met opdrachtgever. 

 

Verplichtingen aangaan 

Uitsluitend conform de procuratieregeling gemachtigde en geregistreerde bij de Kamer van Koophandel, of een 

schriftelijk uitdrukkelijke gemachtigde, kan een verplichting aangaan die een (cluster)lid bindt.  

 

Prijzen 

De geoffreerde en/of gecontracteerde prijzen van leverancier zijn altijd: 

 levering franco bestemming (DDP);  

 exclusief BTW (BTW percentage opgeven); 

 vrij van orderkosten; 

 vrij van administratie- en transportkosten; 

 vrij van afvalverwijderingsbijdrage; 

 vrij van kredietbeperking. 

 

Wet- en regelgeving 

Leverancier en haar producten en/of diensten dienen te voldoen aan alle vigerende wet- en regelgeving ten 

tijde van levering en (eventuele) kosten hiervan zijn voor rekening van leverancier. 

 

Factuureisen 

Factuur dient te worden ingediend als een gecodeerde XML-factuur o.b.v. UBL2.0 indeling. Indien dit (nog) niet 

mogelijk is voor leverancier en/of een (cluster)lid dan in PDF-bestandsformaat.  

 

(Contact)gegevens van leden 

Stichting Antonius Zorggroep 

Bolswarderbaan 1  Afleveringsadres:  

8601 ZK  Sneek Bolswarderbaan 1 

Postbus 20.000 8601 ZK  Sneek 

8600 BA  Sneek  

 

KvK nummer: 01121064 

BTW-nummer:  NL81824170B01 

 

https://www.tjongerschans.nl/over-ons/ifz/leveranciers
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Facturen:  

o Antonius Zorggroep: facturenantoniuszorggroep@antoniuszorggroep.nl 

o Antonius Ziekenhuis: facturenantoniusziekenhuis@antoniuszorggroep.nl 

o Thuiszorg Zuidwest Friesland: facturenthuiszorgzuidwestfriesland@antoniuszorggroep.nl 

Vragen, herinneringen, aanmaningen en rekeningoverzichten: fin-adm@antoniuszorggroep.nl 

Inkoop: Inkoop@antoniuszorggroep.nl 

 

Medisch Centrum Leeuwarden B.V. 

Henri Dunantweg 2 Afleveringsadres:  

8934 AD  Leeuwarden Borniastraat 38 

Postbus 888 8934 AD  Leeuwarden  

8901 BR  Leeuwarden 

 

KvK nummer: 01137890 

BTW-nummer:  NL819952904B01 

 

Facturen: factuurmcl@mcl.nl 

Vragen, herinneringen, aanmaningen en rekeningoverzichten: diafinancieleadministratie@mcl.nl 

Inkoop: inkoopadministratie@mcl.nl 

  

Stichting Ziekenhuis ‘Nij Smellinghe’ 

Compagnonsplein 1  Afleveringsadres:  

9202 NN  Drachten Compagnonsplein 1 

Postbus 20200 9202 NN  Drachten 

9200 DA  Drachten 

 

KvK nummer: 41000763 

BTW-nummer:  NL001023007B01 

 

Facturen: digitalefacturen@nijsmellinghe.nl  

Vragen, herinneringen, aanmaningen en rekeningoverzichten: digitalefacturen@nijsmellinghe.nl 

Inkoop: inkoop@nijsmellinghe.nl 

 

Tjongerschans B.V. 

Thialfweg 44 Afleveringsadres:  

8441 PW  Heerenveen Thialfweg 44 

Postbus 10500 8441 PW  Heerenveen 

8440 MA  Heerenveen  

 

KvK nummer: 41005022 

BTW-nummer:  NL803520803B01 

 

Facturen: facturen@tjongerschans.nl 

Vragen, herinneringen, aanmaningen en rekeningoverzichten: crediteurenadm@tjongerschans.nl 

Inkoop: inkoop@tjongerschans.nl 
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Instelling(en) hebben (deels) hun magazijnfunctie uitbesteed aan Hospital Logistics. Het (afleverings)adres is: 

MDC Heerenveen 

Jupiter 4-6 

8448 CD  Heerenveen   

 

Op de gestuurde order staat de afleveringslocatie weergegeven.  

 


