
 

Managementsysteem 
AUMA Group 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inkoopvoorwaarden 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Uitgave december 2019 
 
 
 



 

Managementsysteem 
AUMA Group 

INHOUDSOPGAVE 

1 Algemene eisen 

2 Kwaliteit, milieu, arbeidsveiligheid 
2.1 Verplichting tot het volgen van een nul-fouten-strategie 
2.2 Certificering 
2.3 Toepassing van preventieve methoden 
2.4 Reacties in het geval van fouten 
2.5 Naleven van de REACH-verordening 

3 Kosten 

4 Techniek & innovatie 

5 Logistiek 
5.1 Bestellingen, verdeling en beheer 
5.2 Kostenoptimalisatie door innovatieve logistieke concepten 
5.3 Naleven leveringstijden 
5.4 100 % bevoorrading en traceerbaarheid 
5.5 Internationale beschikbaarheid 

6 Verbeteringsproces 

7 Feiten 
 
  



 

Managementsysteem 
AUMA Group 

1 Algemene eisen 

AUMA is te allen tijde erin geïnteresseerd, zowel nationaal als internationaal, om goede en 
competente partners te vinden die ons helpen om de grootst mogelijke voordelen voor de 
klant te bereiken. 

AUMA verwacht daarom van zijn partners: 

• bereidheid om als partners samen te werken 
• innovatiekracht/technische vaardigheden 
• kostentransparantie/prijsstabiliteit 
• betrouwbaarheid/contractnaleving 
• flexibiliteit/leverbeschikbaarheid/leverbetrouwbaarheid 
• optimale logistieke oplossingen 
• nul-fouten-strategie 
• procesvaardigheid 
• traceerbaarheid 
• milieubescherming/arbeidsveiligheid 
• verantwoorde en bewuste omgang met energie en hulpbronnen 
• REACH-conforme producten 

2 Kwaliteit, milieu, arbeidsveiligheid 

Wij in de inkoop en logistiek zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de door ons 
ingekochte producten, kapitaalgoederen en dienstverleningen . 

2.1 Verplichting tot het volgen van een nul-fouten-strategie 

AUMA volgt een consequente nul-fouten-strategie. Dus verwachten wij ook van onze 
leveranciers foutloze producten en een optimale service. Om dit te waarborgen, dient de 
hoogste leidinggevende van de leverancier persoonlijk bij het proces van de 
kwaliteitsborging betrokken te zijn. 

2.2 Certificering 

Wij verwachten dat onze partners ten minste volgens de NEN EN ISO 9001 en de 
milieunorm NEN EN ISO 14001, steeds in hun actuele versie, zijn gecertificeerd. 

Voorts stellen wij als voorwaarde dat onze leveranciers wereldwijd ten minste de in 
Duitsland geldende wettelijke normatieve voorschriften inzake het milieu en de 
arbeidsveiligheid naleven, evenals een energiemanagementsysteem volgens DIN ISO 
50001 aanhouden en evt. zijn gecertificeerd. Wij behouden ons het recht voor om een 
aanvullende overeenkomst inzake de kwaliteitswaarborging met onze leveranciers te 
sluiten. 

2.3 Toepassing van preventieve methoden 

U kent de methoden van preventieve kwaliteitswaarborging zoals bijv. SPC, proces- en 
machinevaardigheid (Cmk, Cpk), FMEA, Poka Yoke en haalbaarheidsstudies en past deze 
ook doelgericht toe. 
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2.4 Reacties in het geval van fouten 

Voor ons is het belangrijk om direct op eventuele fouten te kunnen reageren en deze 
systematisch te analyseren en te verhelpen. Voor het oplossen van problemen verlangen wij 
de toepassing van de 8D-methode welke de nul-fouten-strategie blijvend ondersteunt. 

2.5 Naleven van de REACH-verordening 

Indien onze producten en/of verpakkingsmaterialen SVHC-stoffen uit de kandidaatslijst van 
de REACH-verordening in een hoeveelheid van meer dan 0,1 massaprocent bevatten, 
verwachten wij direct informatie dienaangaande van onze leveranciers. 

3 Kosten 

Wij waarderen onze aanschafkosten in een totale-kostenplaatje op basis van TCO-
ramingen. Ten behoeve van een constante optimalisatie van de kostenstructuur van onze 
producten verlangen wij van onze partners een soortgelijke kostentransparantie.  

Wij verwachten tevens dat er bij onze leveranciers regelmatige waardeanalyses worden 
uitgevoerd en gerealiseerde verhogingen van de productiviteit in de vorm van prijsdalingen 
dienovereenkomstig worden doorgegeven. In de internationale business is het doorgeven 
van een gewijzigde valutapariteit vanzelfsprekend. 

4 Techniek & innovatie 

Wij ondersteunen de verdere ontwikkeling van onze leveranciers met betrekking tot 
techniek, technologie en methoden, evenals het realiseren daarvan. In ruil daarvoor 
verwacht AUMA terugkoppelingen over verbeteringsmogelijkheden voor onze processen en 
producten.  

Het vroegtijdig betrekken van onze partners in het productontwikkelingsproces (PDP) vormt 
de basis voor het in de praktijk brengen van ons „Design-to-Cost“-idee. Onze leveranciers 
worden verzocht hun medewerkers permanent te scholen en actief aan 
ontwikkelingsprogramma’s voor leveranciers mee te doen.  

5 Logistiek 

5.1 Bestellingen, verdeling en beheer 

Wij streven ernaar om met raambestellingen of -contracten / hoeveelheids- en 
waardecontracten te werken van waaruit eenheden worden afgeroepen. De raambestelling 
dient voor het aankondigen van de hoeveelheden, het vastleggen van de prijs en condities, 
evenals het veiligstellen van onze verzorging en aanlevering van producten.  

5.2 Kostenoptimalisatie door innovatieve logistieke concepten 

AUMA verlangt en ondersteunt de toepassing van innovatieve logistieke oplossingen zoals 
bijv. KANBAN, consignatievoorraad enz. Het doel daarvan is om de totale waardeketen 
economisch en verzorgingstechnisch optimaal in de greep te hebben.  
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5.3 Naleven leveringstijden  

Wij verwachten van onze leveranciers dat zij de totale toeleveringsketen conform onze 
eisen inzake de leveringstijden organiseren. Een tijdvenster van –5 tot 0 dagen met 
betrekking tot de overeengekomen leveringstijd is noodzakelijk. Aanpassingen van de 
leveringstijd zijn in uitzonderingsgevallen en in overleg met de afdelingschef met 
inachtneming van een redelijke vooraankondiging mogelijk.  

5.4 100 % bevoorrading en traceerbaarheid 

Wij volgen de consequente nul-fouten-strategie niet alleen bij de productkwaliteit, maar ook 
bij de logistieke afwikkeling van de bevoorrading. Dit houdt in dat wij een qua batch absoluut 
zuivere levering en een vroegtijdige informatie in het geval van mogelijke storingen van de 
toeleveringsketen nodig hebben.  

5.5 Internationale beschikbaarheid 

Omdat de AUMA Groep wereldwijd meerdere productielocaties bezit, is tevens de 
bereidheid en vaardigheid voor een wereldwijde bevoorrading een van de voorwaarden voor 
een succesvolle en toekomstgeoriënteerde samenwerking. Indien nodig verlangen wij een 
nationale en internationale bevoorrading via KANBAN of de consignatievoorraad.  

6 Verbeteringsproces 

Wij streven naar een continu verbeteringsproces in samenwerking met onze leveranciers.  

Het doel daarvan is de algehele verbetering van het samenwerkingsproces. Op grond van 
inzichten die verkregen zijn uit leveranciersaudits, de regelmatige beoordeling van 
leveranciers, maar tevens op basis van actuele omstandigheden (zoals bijv. reclamaties, 
vertraging van de bevoorrading enz.) worden er samen met de leverancier maatregelen 
uitgewerkt, gedefinieerd, gerealiseerd en op hun doeltreffendheid bewaakt.  

Bovendien verwachten wij van onze partners dat zij op basis van eigen verantwoordelijkheid 
de geboden kwaliteit en de productiviteit permanent meten en daaruit resulterende 
verbeteringen genereren en realiseren.  

Basis voor het continue verbeteringsproces is het uit de Six-Sigma-methode afgeleide 
DMAIC-model (Define – Measure – Analyse – Improve – Control). 

7 Feiten 

• Voor zover er niets anders is overeengekomen, gelden onze algemene 
inkoopvoorwaarden, steeds in de meest actuele versie.  

• Aanpassingen van het contract, wijzigingen in de omvang van de levering, 
wijzigingen van kosten en verschuivingen van leveringstijden moeten te allen tijde 
schriftelijk kenbaar worden gemaakt.  

• Alle prijzen zijn inclusief verpakking. Om reden van proceskosten en 
milieubescherming zijn de AUMA leveringsvoorwaarden van toepassing (zie 
Downloads).  

• Leveringsvoorwaarden: DAP/DDP aan alle door AUMA genoemde plaatsen van 
levering overeenkomstig INCOTERMS 2010.  

• Betalingsvoorwaarden: 14 dagen, 3 % betalingskorting/ 60 dagen netto.  
• Transportverzekering wordt in het algemeen door AUMA betaald.  


