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Admiraal De Ruyter Ziekenhuis 

Afdeling Inkoop 

Postbus 15 

4460AA GOES 

KvK nummer: 22063723 

BTW nummer: 006067621B02 

 

 

Afleveradres: 

Admiraal De Ruyter Ziekenhuis 

Goederenontvangst 

’s-Gravenpolderseweg 114 

4462RA GOES 

 

 

 

Factuuradres:  

Admiraal De Ruyter Ziekenuis 

T.a.v. Crediteurenadministratie 

Postbus 15 

4460 AA Goes 

 

e-mail: F&C.efactuur@adrz.nl 

   

            

            

            

            

       

Levering 

(aanvulling op artikel 6.8) 

 Levering vindt uitsluitend plaats op het afleveradres dat op de order staat vermeld. Levering vindt plaats binnen de reguliere 

openingstijden van de Instelling, tenzij anders overeengekomen. 

 

(aanvulling op artikel 6.9) 

 Afdeling goederenontvangst van de Instelling tekent bij levering (van de Prestaties) alleen voor het aantal te ontvangen colli. 

 
Verpakking en verzending 
(aanvulling op artikel 7) 

 Leverancier dient de steriele medische hulpmiddelen adequaat te beschermen door middel van het 3-lagen concept. Dit bestaat uit 

een transportverpakking, een distributieverpakking en een direct omsluitende verpakking. 

 
Ondersteuning Medische hulpmiddelen  
(aanvulling op artikel 14) 

 Leverancier levert, indien beschikbaar, een E-learning module zodat gebruikers geschoold en bekwaam met de medische 

hulpmiddelen kunnen werken. 

 Indien het medisch hulpmiddel een apparaat betreft geldt: 

- Leverancier garandeert onderdelen en verbruiksmaterialen te leveren voor een periode van minimaal 10 jaar na aanschaf van 

de Prestatie door het ADRZ. 

- Leverancier garandeert minimaal 10 jaar na aanschaf door het ADRZ}, de Prestatie te kunnen onderhouden, mits daartoe een 

Opdracht wordt verstrekt. 

- Leverancier levert bij de Prestatie de bijbehorende documentatie, zowel de gebruikershandboeken als de technische 

handleiding, beschreven in het Nederlands of, indien niet in Nederlands aanwezig, in het Engels. 

 
Recall 
(aanvulling op artikel 14.6) 

 In geval van een Recall of gevaarmelding, dient Leverancier altijd onmiddellijk na bekendwording van de noodzaak of aanleiding 

daartoe, doch uiterlijk binnen 24 uur, de afdeling Inkoop van de Instelling schriftelijk te informeren. Leverancier dient hiertoe een email 

te sturen naar: inkoop@adrz.nl 

Leverancier mag niet volstaan met het enkel aanpassen van de gebruikershandleiding 

 Bij het ophalen van het teruggeroepen product dient de leverancier direct een vervangend product uit te reiken ter continuatie van de 

processen in de Instelling. Dit dient wel conform procedure te gebeuren, waarbij de deskundigen van ADRZ zijn geïnformeerd.  

 

Aansprakelijkheid 
(afwijking op artikel 19.1) 

 Leverancier is aansprakelijk voor directe schade die door ADRZ of door derden wordt geleden als gevolg van een gebrek (waaronder, 

doch niet beperkt tot de veiligheid en werking) in zijn Prestatie. 

                                                 
1
 Aan te passen door Instelling op haar beleid. 

 

mailto:inkoop@adrz.nl
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 Deze beperking van de aansprakelijkheid komt te vervallen: 

a. in geval van aanspraken van derden in geval van materiële schade op schadevergoeding ten gevolge van dood of letsel; 

b. indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Leverancier of diens Personeel; 

c. in geval van schending van intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in artikel 17 van de Algemene inkoopvoorwaarden; 

d. Beroepsfouten. 

(afwijking op artikel 19.2) 

 Leverancier is aansprakelijk is voor directe schade die, als gevolg van of in verband met de uitvoering van de Overeenkomst, door 

Instelling of derden wordt geleden als gevolg van handelen of nalaten van Leverancier, van zijn personeel of van degenen die door 

hem bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken dan wel als gevolg van door Leverancier gebruikte zaken ter uitvoering van 

de Overeenkomst. 

Deze beperking van de aansprakelijkheid komt te vervallen: 

 a. in geval van aanspraken van derden in geval van materiële schade op schadevergoeding ten gevolge van dood of letsel; 

 b. indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Leverancier of diens Personeel; 

 c. in geval van schending van intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in artikel 17 van de Algemene inkoopvoorwaarden; 

 d. Beroepsfouten. 

 

Terrein en gebouwen van Instelling 

(algemene aanvulling op artikel 27) 

 

 Voor aanvang van brandgevaarlijke werkzaamheden en/of werkzaamheden waarbij het in- of uitschakelen van (delen van) de 

brandmeldinstallatie van Instelling noodzakelijk is, is Leverancier verplicht in overleg met de Instelling projectleider de nodige 

vergunning aan te vragen bij afdeling techniek van ADRZ 

(algemene aanvulling op artikel 27) 

 Indien voor werkzaamheden brandscheidingen of vermoedelijke brandscheidingen worden doorbroken, dient dit binnen 24 uur te 

worden gemeld bij de betrokken projectleider. De aangebrachte sparing dient voor beëindiging van de werkzaamheden op die dag 

door middel van een tijdelijke voorziening dicht gezet te worden zodat de brandwerendheid weer in tact is. 

(aanvulling op artikel 27.6) 

 Onder geldende voorschriften en reglementen moeten in ieder geval worden verstaan: 

o Instellings Reglement uitvoering technische werkzaamheden 

 Op verzoek van Leverancier stelt Instelling kosteloos een exemplaar van voornoemde voorschriften en reglementen ter beschikking. 

 

Verplichtingen leverancier/uitvoering van de werkzaamheden 

(aanvulling op artikel 28.14) 

 Eventueel installatieve aansluitingen (water, elektra etc.) dienen altijd te worden aangebracht in overleg met techniek ADRZ en zijn voor 

rekening van Instelling, tenzij in de Order anders is bepaald en/of in de Overeenkomst anders is overeengekomen. 

 

Procedure Zicht- of proefzendingen 

(aanvulling op artikel 32.1 en artikel 34.2) 

 Zichtapparatuur kan alleen worden aangekocht door het plaatsen van een Order met een prijs door ADRZ bij de Leverancier. Zonder 

ontvangst van die order door de leverancier is er geen sprake van een geldige en bevoegd aangegane koop (en dus koopovereenkomst) 

zijdens ADRZ}.  

 Leverancier is gehouden om uiterlijk 5 werkdagen voor afloop van de overeengekomen termijn van Zicht c.q. 5 werkdagen voor ingang 

van een andere relevante termijn (bijvoorbeeld in verband met de houdbaarheid van een bederfelijk product (waarbij de termijn die 

leidt tot de vroegste datum prevaleert) een e-mail met verwijzing naar de betreffende zending te sturen naar het adres 

inkoop@adrz.nl 

 Dit opdat nadere afspraken kunnen worden gemaakt over het retourneren. Indien Leverancier dit nalaat, heeft hij geen recht op enige 

vorm van vergoeding, behoudens de teruggave van de door hem op basis van de Overeenkomst c.q. Order geleverde goederen. 

 
Consignatie 

(aanvulling op artikel 35.1) 

 

 Leverancier is gehouden om uiterlijk 5 werkdagen voor afloop van de overeengekomen termijn van Consignatie c.q. 5 werkdagen voor 

ingang van een andere contractueel relevante termijn (bijvoorbeeld in verband met de houdbaarheid van een bederfelijk product 

(waarbij de termijn die leidt tot de vroegste datum prevaleert) een e-mail met verwijzing naar de betreffende consignatie te sturen naar 

het adres inkoop@adrz.nl  
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 Dit opdat nadere afspraken kunnen worden gemaakt over het retourneren. Indien Leverancier dit nalaat, heeft hij geen recht op enige 

vorm van vergoeding, behoudens de teruggave van de door hem op basis van de Overeenkomst c.q. Order geleverde goederen. 

 
ICT Prestatie 

(aanvulling op artikel 40.1) 

 

 Leverancier is gehouden om werkzaamheden met betrekking tot de ICT-omgeving (zowel software als hardware) technisch inhoudelijk 

af te stemmen met afdeling ICMT van ADRZ. 


