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Bijlage Ikazia (aanvulling artikel 4.3 wijzigingen/aanvullingen)bij Algemene Inkoopvoorwaarden 
Gezondheidszorg (AIVG 2017). 
 

Ikazia Ziekenhuis Rotterdam 
Inkoop 
Montessoriweg 1 
3083 AN Rotterdam 
KvK nummer: 41126544 
BTW nummer: NL002769980B01 

 
 
Afleveradres: 
Ikazia Ziekenhuis Rotterdam 
Montessoriweg 1 
3083 AN Rotterdam 
 

 
 
Factuuradres:  
crediteuren@ikazia.nl 
 

 

Aanvullingen AIVG 
Levering 
(aanvulling op artikel 7) 

 Levering van iedere Prestatie, met uitzondering van diensten, dient te geschieden via de goederenontvangst. Het is de Leverancier niet 
toegestaan om de bestelde Prestatie direct af te leveren op een afdeling. 

 Zicht- of Proefzendingen en bruikleen dienen ook altijd via de goederenontvangst geleverd te worden door de Leverancier. 
 Bruikleen van OK prestaties mogen direct afgeleverd worden op de afdeling CSA. De Leverancier draagt er echter zorg voor dat de 

door de CSA getekende pakbon bij de goederenontvangst van het Ikazia Ziekenhuis Rotterdam wordt afgeleverd. 
(aanvulling op artikel 7.1) 

 Levering vindt uitsluitend plaats op het afleveradres dat op de order staat vermeld.  
 Levering vindt plaats binnen de reguliere openingstijden van het Ikazia Ziekenhuis Rotterdam, tenzij anders overeengekomen. 

Openingstijden van goederenontvangst het Ikazia Ziekenhuis Rotterdam is van 7.30-13.00. Spoedzendingen mogen tot 16.00 uur bij 
goederenontvangst afgeleverd worden. Komt een spoedzending later binnen dan is dit altijd in overleg met de afdeling inkoop van het 
Ikazia Ziekenhuis Rotterdam 

(aanvulling op artikel 7.6) 
 Richtlijn eisen levering steriele medische hulpmiddelen voor eenmalig gebruik versie 1.0 maart 2015 vdsmh.pdf. : 

Voor de levering van steriele medische hulpmiddelen verwijzen wij naar bijlage 1 van de Vereniging Deskundigen Steriele medische 
hulpmiddelen 

 Registratieformulier steriele of te reprocessen steriliseren medische hulpmiddelen versie 1; datum; -0-  2016 Vdsmh : 
Voor eerste levering van ieder medisch hulpmiddel zal Leverancier zorg dragen voor naar juistheid ingevulde Registratieformulier 
steriliseren medische hulpmiddelen (DSMH), zie bijlage 2. 

 
(aanvulling op artikel 7.8) 

 Afdeling goederenontvangst van het Ikazia Ziekenhuis Rotterdam tekent bij levering (van de Prestaties) alleen voor het aantal te 
ontvangen colli’s. Dit aantal kan een optelsom zijn van alle colli’s van verschillende Leveranciers geleverd door één en dezelfde 
transporteur. 

Verpakking en verzending 
(aanvulling op artikel 8) 

 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. 

Facturering en betaling 
(aanvulling op artikel 11) 

 Instelling zal extra kosten in verband met vracht-, order- en/of administratiekosten niet accepteren. 
Ondersteuning Medische hulpmiddelen  
(aanvulling op artikel 14) 

1. Leverancier levert, indien beschikbaar, een E-learning module zodat gebruikers geschoold en bekwaam met de medische 
hulpmiddelen kunnen werken. 

2. 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 Ikazia Ziekenhuis Rotterdam. 
- Leverancier garandeert minimaal 10 jaar na aanschaf door het Ikazia Ziekenhuis Rotterdam, 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. 

3. De leverancier toont, door middel van gedegen Nederlandstalige documentatie, aan dat het medisch hulpmiddel is voorzien van een 
CE-markering.  

Recall 
(aanvulling op artikel 12.2) 

 In geval van een Recall, dient Leverancier altijd onmiddellijk na bekendwording van de noodzaak of aanleiding daartoe, doch uiterlijk 
binnen 24 uur, de afdeling Inkoop van het Ikazia Ziekenhuis Rotterdam, alsmede de deskundige Steriele Medische Hulpmiddelen van 
het Ikazia Ziekenhuis Rotterdam schriftelijk te informeren. Leverancier dient een duidelijk overzicht met artikelnummers en 
serienummers van de geleverde medische hulpmiddelen te maken. Leverancier dient hiertoe een email te sturen naar: 
inkoop@ikazia.nl en naar HIP@ikazia.nl  

 Bij het ophalen van het teruggeroepen product dient de leverancier direct een vervangend product uit te reiken ter continuatie van de 
processen in het Ikazia Ziekenhuis Rotterdam.  

 Eventueel gemaakte kosten zijn voor rekening van de leverancier.  

Verwerkersovereenkomst. 

( aanvulling op artikel 19.2 AIVG) 
aanvullende voorwaarden van toepassing op het verwerken van persoonsgegevens (Verwerkersovereenkomst BOZ-SRZ-2018 Final 
Ikazia Ziekenhuis): 

 De Verwerkersovereenkomst is de overeenkomst tussen verantwoordelijke en bewerker, waarin wordt vastgelegd hoe de bewerker met 
de persoonsgegevens moet omgaan. 

 De verantwoordelijke  is degene die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. 
 De verwerker is degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te 

zijn onderworpen. 
 Is door de wetgever gesteld dat de verantwoordelijke afspraken met derde specifiek maakt in de vorm van een 

verwerkersovereenkomst  
 De leverancier conformeert zich aan de specifieke afspraken uit de Verwerkersovereenkomst.  
 Het model verwerkersovereenkomst is door NVZ jurist(en) en Functionaris Gegevensbescherming opgesteld en als vereist in bijlage 3 

opgenomen in deze overeenkomst. 
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Aansprakelijkheid 
(afwijking op artikel 20.1) 

 Leverancier is aansprakelijk voor directe schade die door het Ikazia Ziekenhuis Rotterdam of door derden wordt geleden als gevolg van 
een gebrek (waaronder, doch niet beperkt tot de veiligheid en werking) in zijn Prestatie. 

 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 20.2) 
 Leverancier is aansprakelijk is voor directe schade die, als gevolg van of in verband met de uitvoering van de Overeenkomst, door het 

Ikazia Ziekenhuis Rotterdam of door 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. 

Procedure Zicht- of proefzendingen 

(aanvulling op artikel 25) 
 Zichtapparatuur kan alleen worden aangekocht door het plaatsen van een Order door het Ikazia Ziekenhuis Rotterdam 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 het Ikazia Ziekenhuis Rotterdam.  

 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 te sturen naar het adres inkoop@ikazia.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. 

 Op verzoek van Leverancier stelt het Ikazia Ziekenhuis Rotterdam kosteloos een exemplaar van voornoemde voorschriften en 
reglementen ter beschikking. 
 

Consignatie 
(aanvulling op artikel 27) 

 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 te sturen naar het adres{e-mail adres Instelling} 
 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. 

 

Verplichtingen leverancier/uitvoering van de werkzaamheden 

(aanvulling op artikel 28) 
Per deeloplevering van het werk dienen alle bescheiden compleet aan de opdrachtgever te worden verstrekt (een en ander conform de procedure 
Overdracht projectdossier aan te leveren), zoals:  

 de gevraagde garantieverklaringen, certificaten en dergelijke;  
 een overzicht van de toegepaste materialen, met merken, leveranciers en/of onderaannemers;  
 test- en meetrapporten;  
 de door de opdrachtnemer te leveren instructieboeken en onderhoudsvoorschriften (zowel klein als groot onderhoud betreffend);  
 van alle door de opdrachtnemer/onderaannemers en leveranciers gemaakte tekeningen en staten moeten door de opdrachtnemer en 

zijn onderaannemers en leveranciers revisietekeningen worden gemaakt; in digitale vorm voor zover de tekeningen digitaal zijn 
vervaardigd, conform de CAD tekenvoorschriften; 

 planning kwaliteitscontroles.  
De aan het maken en verstrekken van deze bescheiden verbonden kosten zijn geheel voor rekening van de opdrachtnemer.  
Veertien dagen voor oplevering wordt een controleset afgegeven. 
Op de dag van oplevering wordt het opleverdossier overhandigd aan de opdrachtgever.  
Door of namens de opdrachtgever zal binnen één maand na ontvangst worden gecontroleerd of de digitaal aangeleverde bestanden voldoen aan 
de geëiste specificaties. Bestanden welke niet voldoen dienen door de opdrachtnemer binnen twee weken te worden vervangen. 
(aanvulling op artikel 28  

 Eventueel installatieve aansluitingen (water, elektra, etc.) die moeten worden aangebracht of aangepast voor de goede werking van de 
Prestatie, geschieden in opdracht en voor rekening van de Instelling. 

 Aanpassingen aan voornoemde installatieve aansluitingen, die na het sluiten van de overeenkomst met de Leverancier bekend worden 
(gemaakt), worden eveneens door de Instelling aangebracht, maar voor rekening van de Leverancier. 

 De twee hiervoor genoemde bepalingen zijn niet van toepassing indien de Prestatie van de Leverancier werkzaamheden aan en ten 
behoeve van de ter zake aan te passen installatieve voorzieningen van de Instelling betreffen. 

 

Aanvullende ICT voorwaarden van toepassing op AIVG 2017_module_ICT 
(aanvulling op artikel 6.3) 

 De testperiode voor een Acceptatietest betreft 14 dagen , tenzij anders is overeengekomen. 
 

Aanvullende voorwaarden van toepassing op AIVG 2017_module_PNIL  
(aanvulling op artikel 2) 

 Ieder door de leverancier ingeschakeld technicus/medewerker ten behoeve van werkzaamheden aan medische apparatuur of instructie 
daarover, dient zich bij aankomst en vertrek verplicht te melden bij het Facilitair Servicebureau van Het Ikazia Ziekenhuis Rotterdam. 
Hier wordt gecontroleerd en geregistreerd of de technicus/medewerker voorkomt op de door de leverancier aan het Ikazia Ziekenhuis 
verstrekte lijst met bevoegd personeel. Om vertraging te voorkomen, wordt de leverancier dringend verzocht minimaal jaarlijks een 
actueel overzicht te versturen aan de afdeling Inkoop met daarop de technici/medewerkers en de werkzaamheden aan medische 
apparatuur waartoe zij bevoegd zijn. 
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Kwaliteit(algemene afwijking op artikel 4.8) 

 Het aanvragen van een algemene werkvergunning is verplicht bij werkzaamheden:  
 aan of in (gebouw gebonden) installaties;  
 aan of op het gebouw;  
 op het terrein;  
  in de grond; 

van Ikazia Ziekenhuis Rotterdam door derden.  
Een algemene werkvergunning is niet verplicht voor projectmatige werkzaamheden wanneer deze niet in direct verband staan met bestaande 
(gebouw gebonden) installaties van of in het Ikazia Ziekenhuis Rotterdam. 

 Onder geldende voorschriften en reglementen moeten in ieder geval worden verstaan: 
o Huisregels Technisch Beheer;  
o WV-OV Overzicht werkvergunningstelsel; 
o WV-00 Procedure “Algemene werkvergunning”;  
o WV-01 Procedure “Medische en niet-medische gassen: Wijziging distributienet”, met als resultaat: “Werkplan aanpassing 

medische gassen en bijhorende formulieren”; 
o WV-02 Procedure “Grondwerkzaamheden” met als resultaat een Werkplan grondwerkzaamheden;  
o WV-03 Procedure “Hijswerkzaamheden” met als resultaat een Werkplan hijswerkzaamheden;  
o WV-04 Procedure LS schakelplan, met als resultaat een LS schakelplan; 
o WV-05 Procedure brandgevaarlijke werkzaamheden;  
o WV-06 Procedure “Infectiepreventiemaatregelen bij renovatie en nieuwbouw”, met als resultaat een 

Beschermingsmaatregelenplan; 
o WV-07 Procedure “Algemeen werkplan” met als resultaat een Algemeen werkplan. 
o Document XXXX-X-XX-X-01-12-001 CAD Tekenvoorschriften 
o Document RT01-X-XX-E-02-12-001 Richtlijnen data- en telefonie-infrastructuur 
o Document RT01-X-XX-W-05-12-001Codering regelinstallaties 
o Procedure 018 Overdracht projectdossier 

 Op verzoek van Leverancier stelt Instelling digitaal voornoemde voorschriften en reglementen ter beschikking. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


