
 
ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN 

 

1. Definities 
In deze algemene aankoopvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd: 

Ziekenhuis: de juridische entiteit die de goederen en/of diensten aankoopt van de leverancier 
Leverancier: de juridische entiteit die de goederen en/of diensten verkoopt en levert aan het ziekenhuis 
Overeenkomst: de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen ziekenhuis en leverancier betreffende de levering van goederen of 

diensten 
Levering: het ter beschikking stellen van en de eventuele installatie/montage van de goederen en/of diensten die het 

voorwerp uitmaken van de overeenkomst 
Goederen: de te leveren voorwerpen 
Diensten: de te leveren prestaties 
Partijen: ziekenhuis en leverancier 

 
 
2. Toepasselijkheid 
Deze algemene aankoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, offertes en overeenkomsten met betrekking tot de 
levering van goederen en diensten – ongeacht hun aard – door de leverancier aan het ziekenhuis. De leverancier erkent dat deze 
algemene aankoopvoorwaarden in hun geheel een essentieel element uitmaken voor de totstandkoming van de overeenkomst 
met het ziekenhuis. De algemene verkoopvoorwaarden van de leverancier – onder welke benaming ook – worden uitdrukkelijk 
uitgesloten indien strijdig met deze algemene aankoopvoorwaarden. Geen enkele afwijking van deze algemene 
aankoopvoorwaarden is bindend, tenzij deze afwijking uitdrukkelijk en schriftelijk door het ziekenhuis werd aanvaard. Indien één 
of meerdere bepalingen van deze algemene aankoopvoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zouden zijn, dan blijven de overige 
bepalingen van toepassing. De partijen zullen dan in onderling overleg (een) nieuwe bepaling(en) overeenkomen, die zoveel als 
mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht neemt. Indien het ziekenhuis niet steeds de strikte 
naleving van deze algemene aankoopvoorwaarden afdwingt, betekent dit niet dat de bepaling daarvan niet van toepassing zou 
zijn of dat het ziekenhuis het recht zou verliezen de strikte naleving ervan te eisen. 
 

 
3. Totstandkoming van een overeenkomst 
Op een offerte aanvraag van het ziekenhuis volgt een offerte van de leverancier. Offertes zijn kosteloos en vrijblijvend. De in de 
offerte vermelde prijzen zullen exclusief BTW en andere heffingen zijn. De overeenkomst komt tot stand van zodra een offerte 
van de leverancier wordt ondertekend door een persoon, bevoegd om het ziekenhuis te verbinden, en wordt teruggezonden naar 
de leverancier. Indien bij de uitvoering van de overeenkomst door de leverancier gebruik wordt gemaakt van door of namens het 
ziekenhuis ter beschikking gestelde of goedgekeurde bestekken, specificaties, instructies, modellen, tekeningen, 
keuringsvoorschriften etc, maken deze integraal deel uit van de overeenkomst, tenzij het ziekenhuis anders heeft bepaald. 

 

 
4. Wijzigingen 
De leverancier zal geen eenzijdige wijzigingen aanbrengen of uitvoeren m.b.t. het voorwerp, de aard en de specificaties van de 
levering zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van het ziekenhuis. Bij eventuele wijzingen zal het 
hierna bepaalde van toepassing zijn: Het ziekenhuis kan, in overleg met de leverancier, de aard en/of omvang van de te leveren 
goederen wijzigen en/of aanvullen. Indien deze wijzigingen impact heeft op de overeengekomen prijs en/of de 
leveringsvoorwaarden, zal de leverancier het ziekenhuis hiervan onverwijld en schriftelijk inlichten en dit uiterlijk binnen 8  dagen 
na kennisgeving van de gevraagde wijziging. Het ziekenhuis heeft in voorkomend geval het recht af te zien van de overeenkomst 
of deze eenzijdig te verbreken, indien reeds tot stand gekomen. In zoverre het ziekenhuis de bestaande overeenkomst verbreekt, 
niettegenstaande de door de leverancier voorgestelde wijzigingen in prijs/leveringsvoorwaarden niet onredelijk zijn in verhouding 
tot de door het ziekenhuis gevraagde wijziging van de aard en/of omvang van de te leveren goederen, zal het alle door de 
leverancier reeds voor de uitvoering van de overeenkomst gemaakte en bewezen kosten vergoeden. Indien geen kennisgeving 
volgt binnen de 8 dagen zullen de oorspronkelijke voorwaarden en prijzen van toepassing blijven. 
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5. Prijzen en betaling 
Het ziekenhuis aanvaardt geen leveringen tegen contante betaling. Facturen kunnen niet eerder dan na aanvaarding en 
goedkeuring van de levering en uiterlijk binnen de 6 maanden volgend op de aanvaarding en goedkeuring van de levering worden 
toegezonden. De leverancier levert enkel per volledig geleverde bestelbon een factuur aan. De facturen moeten worden 
toegezonden aan de dienst crediteuren van het ziekenhuis. De facturen moeten in het Nederlands opgesteld zijn en een duidelijke 
omschrijving bevatten van de geleverde goederen en/of diensten. Het bestelbonnummer en de datum van bestelling moeten als 
referenties op de factuur vermeld zijn. De door partijen overeengekomen prijzen zijn vast, uitgedrukt in euro, exclusief BTW en 
omvatten alle administratie- en verwerkingskosten, zoals, maar niet beperkt tot, de kosten van transport, inklaring, verzekering 
en verpakking (met uitzondering van herbruikbare verpakking). De leverancier geeft het ziekenhuis de beste prijs garantie, op 
basis waarvan geen lagere prijzen worden toegekend aan andere afnemers van dezelfde goederen in eenzelfde hoeveelheid. Alle 
bedongen voorwaarden en veiligheidseisen mogen in geen geval de prijs van de levering negatief beïnvloeden. Betaling van de 
factuur, inclusief BTW, gebeurt 60 kalenderdagen na het einde van de maand van de 

 
6. Leveringen 
Leveranciers kunnen rechtstreeks leveren aan een aparte ingang voor het magazijn. Deze toegang is enkel mogelijk via Laar. Zo 
bereik je de achterzijde van het ziekenhuis. De ingang van het magazijn bevindt zich duidelijk zichtbaar na een 80-tal meter. 
 
Adres: 
J.B. Stessensstraat 2, 2440 Geel 
BTW- nummer: 
BE0844179716 
Telefoonnummer magazijn: 
014 57 72 23 
Openingsuren magazijn:  
8 uur tot 12 uur 
12.30 uur tot 16 uur 
 
Leveringen buiten openingsuren en nachtleveringen: 
Enkel mogelijk mits uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van: 

- Apotheek  014/57 74 49 , apotheekdienst@ziekenhuisgeel.be 
- Aankoopdienst  014/57 75 31 ,  aankoop@ziekenhuisgeel.be 
- Tarificatie 014/57 74 27 ,  implantaten@ziekenhuisgeel.be 

  
Voor deze leveringen is er een Bringme Box voorzien: 
Hier vindt u de locatie 
Pakketten aanbieden op naam van Centraal Magazijn. 
Het leveringsbewijs kan men inscannen in de Bringme Box. 
 
Het pakket past niet in de Bringme Box of de Bringme Box is vol? 
In deze uitzonderlijke gevallen kan men zich wenden tot de dienst Spoedgevallen. 
De goederen mogen NIET zonder aanmelding achtergelaten worden op de dienst Spoedgevallen. 
Zonder geldig afgetekend leveringsbewijs beschouwen wij de goederen als niet geleverd. 
 
 
7. Facturen 
Heeft u een vraag over de verwerking of betaling van uw factuur, dan kan u contact nemen met de leveranciersboekhouding op het 
nr. 014 57 75 48 of per mail via leveranciersboekhouding@ziekenhuisgeel.be. 
 
 
8. Samen aankoopplatform Taxandria 
Samen met de ziekenhuizen AZ Turnhout, AZ Herentals, H.H. Mol en AZ Rivierenland maakt AZ. St-Dimpna deel uit van het samen 
aankoopplatform. Binnen Taxandria streven we er continu naar om het zorgaanbod en de zorgbehoeften van de Kempense regio 
optimaal op elkaar af te stemmen. 
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