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Leverancier van Zuyderland 

 

Datum 2019   

    

Betreft Richtlijnen order- en betaalproces Zuyderland 
 
Geachte relatie, 
 
Op basis van recent aangegane transacties met Zuyderland Medisch Centrum wordt u 
als (nieuwe) leverancier opgenomen in ons ERP-systeem. Hierbij willen wij uw 
aandacht vragen voor de richtlijnen waaraan u als leverancier van Zuyderland Medisch 
Centrum dient te voldoen i.r.t. het geautomatiseerde order- en betaalproces.  
 
Levering en facturering van bij uw organisatie bestelde goederen en diensten dient te 
allen tijde plaats te vinden onder vermelding van de volgende gegevens. 
 
Richtlijnen afleverbon  

 Juiste afleverlocatie vermelden (zie ook onze bestelbon): 
Zuyderland Medisch Centrum danwel  Zuyderland Medisch Centrum 
Goederenontvangst     Goederenontvangst  
Henri Dunantstraat 5                Demystraat 1 
6419 PC Heerlen     6162 AP Sittard-Geleen 
 

 Onze referentie op uw afleverbon vermelden:  
Ordernummer 

10-cijferig nummer beginnend met 46xxxxxxxx / 45xxxxxxxx 
 
Richtlijnen spoedprocedure 
Indien u buiten kantooruren geconfronteerd wordt met een (telefonische) 
spoedaanvraag, gelieve deze aanvraag in behandeling te nemen o.v.v. de juiste 
afleverlocatie, afdeling en naam van de aanvrager. De aanvrager zal intern de eerst 
volgende werkdag een inkoopordernummer opvragen. Operationele Inkoop zal u 
vervolgens  informeren over het betreffende opdrachtnummer, waaraan u dient te 
refereren bij facturering.   
 
Richtlijnen factuur 
De verwerking van uw facturen kan alleen plaatsvinden als u conform bijgaande 
adressering en kenmerken informatie aanlevert: 
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 Factuur adresseren aan:  
Stg. Zuyderland Medisch Centrum 
T.a.v. Crediteurenadministratie 
Postbus 5500  
6130 MB Sittard 

 
Digitale facturen: digitalefacturen@zuyderland.nl 

 
 

 Onze referentie op uw factuur vermelden:  
Ordernummer 

10-cijferig nummer beginnend met 46xxxxxxxx / 45xxxxxxxx 
 
NB. Leveringen zonder (juiste) afleverbon zoals hierboven benoemd worden niet in 
ontvangst genomen. Daarnaast worden facturen zonder vermelding van het juiste 
ordernummer niet in behandeling genomen. 
 
De Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG) zijn van toepassing op alle 
transacties i.r.t. het bovengenoemde orderproces. Deze voorwaarden zijn opvraagbaar 
bij uw contactpersoon van de afdeling Inkoop. 
 
Wij gaan ervan uit u met deze informatie voldoende te hebben geïnformeerd. Indien 
nadere toelichting rondom deze richtlijnen gewenst is, kunt u voor inkoop 
gerelateerde vragen contact opnemen met dhr. R. Caessens, teamleider Operationele 
Inkoop (r.caessens@zuyderland.nl) en voor financieel gerelateerde vragen met de 
Crediteuren Administratie (crediteuren@zuyderland.nl). 
 
 
 

 
Met vriendelijke groet, 
  
 
Eric Vos 
Manager Inkoop Zuyderland  
 
Belinda Schulpen 
Manager Centrale Financiële Administratie 
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