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INLEIDING

Afspraken met externe partijen, zoals leveranciers en vervoerders, worden vastgelegd in
contracten. Zo weten alle betrokken partijen altijd wat er precies is afgesproken en wat er
moet gebeuren in situaties waarin er iets fout is gegaan.

Als logistiek supervisor stel jij zelf geen contracten op en onderteken je ze ook niet, maar moet
je wel begrijpen wat er in staat. Je weet dan welke afspraken er zijn gemaakt en wat er moet
gebeuren als er sprake is van fouten of schade. In geval van schade krijg je vaak te maken met
verzekeringen. Daarom moet je ook daarvan het nodige weten.

Hoofdstuk 1 gaat over hoe offertes in elkaar zitten. In hoofdstuk 2 lees je over contracten en
welke juridische gevolgen het aangaan van een contract heeft. Ook lees je meer over drie
soorten contracten waarmee je veel te maken zult krijgen: het inkoopcontract, het
vervoerscontract en het onderhoudscontract. Hoofdstuk 3 gaat over de verschillende soorten
verzekeringen waarmee je te maken kunt krijgen.
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KERNTAAK ENWERKPROCESSEN

Werkprocessen bij kerntaak

In dit boek komen de volgende kerntaak en het volgende werkproces aan de orde:

B1-K4 Onderhoudt zakelijke relaties.

Werkproces bij kerntaak B1-K1:
B1-K4-W1 Beheert relaties. hfst. 1, 2 en 3

Daarnaast komen in dit boek kerntaakoverstijgende onderwerpen aan de orde.
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HOOFDSTUK 1
OFFERTES

Als logistiek supervisor krijg je regelmatig te maken met offertes. Bijvoorbeeld voor het aanvullen
van de voorraad of voor de aanschaf van onderhoudsmateriaal. Voordat je daadwerkelijk
goederen en diensten inkoopt, vraag je offertes aan bij verschillende bedrijven. Een offerte
moet aan bepaalde voorwaarden voldoen.
Die voorwaarden zorgen ervoor dat offertes onderling vergelijkbaar zijn.



Opdracht 1 Kantoorartikelen
Een bedrijf dat goederen en diensten inkoopt, vraagt doorgaans bij meerdere leveranciers een
offerte op. Vervolgens moet het een goed onderbouwde keuze maken voor de beste offerte.

Blader of scroll door de theorie en bekijk het filmpje.

a. Van welk onderwerp uit de theorie wil je meer weten?
b. Bespreek met twee medestudenten.

Stel, jij werkt als logistiek supervisor bij een groot distributiecentrum van kantoorartikelen.
Je beoordeelt de offertes voor de levering van printercartridges.
• Waarop zou je letten als het gaat om leveringsvoorwaarden?
• Waarop zou je letten als het gaat om retour en garantie?
• Waarop zou je letten als het gaat om het bestellen en geleverd krijgen van de goederen?

c. Maak een kort verslag of vlog met jullie antwoorden.
d. Upload jullie bestand.

1.1 Offertes
Een offerte is een formele aanbieding van werkzaamheden, goederen en/of diensten. Een
aanbieder beschrijft welke werkzaamheden, goederen en diensten hij voor welk bedrag en
onder welke voorwaarden kan uitvoeren of leveren. Deze aanbieding maakt hij omdat een
(potentiële) klant daarom vraagt. Formeel betekent dat er bepaalde regels gelden. Een offerte
is bijvoorbeeld maar een bepaalde periode geldig. Een offerte wordt schriftelijk gedaan, per
e-mail of brief.

In de logistiek zal een offerte vaak gaan over de verkoop van goederen of diensten. Degene die
de offerte opstelt noem je de aanbieder. Degene die de offerte ontvangt is de geoffreerde.

Soorten offertes
Er zijn drie soorten offertes:
• De vaste offerte
• De vrijblijvende offerte
• De bemonsterde offerte
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De vaste offerte
Bij een vaste offerte liggen de prijs, de levering, de kwaliteit, de dienst en/of het product vast.
Een vaste offerte noem je ook wel een onherroepelijke offerte.
Deze offerte herken je aan een geldigheidstermijn: de datum tot wanneer de aanbieding in de
offerte geldt. Zolang de offerte geldig is, mag de aanbieder er niets aan veranderen (‘herroepen’),
tenzij dit van overheidswege verplicht wordt. Bijvoorbeeld als de overheid de btw verhoogt of
verlaagt of het product met onmiddellijke ingang verbiedt.
Bij een vaste offerte kan de verkoper ook opnemen: vast, mits onverkocht.
Dit betekent dat de verkoper moet leveren zolang hij voorraad heeft. Deze plicht vervalt dan
als hij geen voorraad meer heeft.
Ben je geïnteresseerd in het aanbod uit een vaste offerte, let dan goed op dat je het aanbod
accepteert binnen de geldigheidstermijn.

De term ‘vast’ slaat op de rechten van de aanbieder, niet op de rechten van de
geof freerde. Als geoffreerde zit je nooit vast aan een offerte totdat je akkoord
hebt gegeven op de offerte. Dit kun je schriftelijk doen of mondeling. Een schriftelijk akkoord
heeft de voorkeur, omdat je dan altijd bewijs hebt dat de afspraken zijn gemaakt.

De vrijblijvende offerte
Bij een vrijblijvende offerte kan de aanbieder eenzijdig veranderingen aanbrengen. Een
vrijblijvende offerte noem je ook wel een herroepelijke offerte. De prijs, betalings- en
leveringsvoorwaarden liggen niet vast; de aanbieder kan ze herroepen. De aanbieder wil de
vrijheid om zich bijvoorbeeld te kunnen aanpassen aan veranderingen in de markt. De
vrijblijvendheid gaat niet alleen over de prijs. Het kan ook gaan om de levertijd, een
kortingsregeling, of de klant het gekochte komt halen of dat de aanbieder het moet brengen.
Teksten als ‘prijzen onder voorbehoud’ geven aan dat het gaat om een vrijblijvende offerte.

De bemonsterde offerte
Vraag je een bemonsterde offerte aan, dan stuurt de leverancier een monster van het
aangeboden product mee met de offerte. Als geoffreerde kun je zo van tevoren het product
beoordelen en dit kun je meenemen in je afweging het product wel of niet aan te schaffen. Een
bemonsterde offerte kan een vaste of een vrijblijvende offerte zijn.
Een bemonsterde offerte is vooral nuttig als je een product wilt inkopen dat je nog niet eerder
bij deze leverancier hebt besteld. Vraag om een monster als je de offerte aanvraagt.

Logistiek supervisor Melanie werkt bij een groothandel in tegels. Ze krijgt opdracht om
onderzoek te doen naar een nieuwe collectie tegels. Melanie vraagt daarom bij verschillende
leveranciers bemonsterde offertes aan.
Zo krijgt ze bij elke offerte een voorbeeldtegel en kan ze goed de productkwaliteit beoordelen
voordat ze een keuze maakt.
Alle offertes die ze heeft ontvangen, zijn vaste offertes. Als ze bij één van deze leveranciers wil
inkopen, zal ze dit dus moeten doen voordat de geldigheidstermijn voorbij is. Na deze termijn
kunnen andere prijzen of voorwaarden gelden.
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Onderdelen van een offerte
Een offerte bestaat uit de volgende onderdelen:
• Gegevens van de aanbieder:

– Naam
– Adres
– Telefoon
– E-mail

• Gegevens van de klant:
– Naam
– Adres

• Datum van afgifte offerte: de datum waarop de offerte is opgesteld.
• Geldigheidsduur van de offerte: de datum tot wanneer het aanbod in de offerte geldig is.
• Omschrijving van de werkzaamheden, de goederen en/of diensten:

– Artikelnaam
– Artikelnummer
– Hoeveelheid
– Kwaliteit
– Technische en functionele specificaties

• Prijs: het tarief van de diensten en/of de prijs van goederen, in- en exclusief btw.
• Nader afgesproken werkzaamheden: denk bijvoorbeeld aan een bepaalde manier van

bestellen en voorraadbeheer, producttraining of een retourprocedure.
• Eventueel extra werk (VAL-diensten): denk bijvoorbeeld aan de wijze van sorteren en

verpakken of het bijleveren van een Nederlandse gebruiksaanwijzing.
• Een verwijzing naar de algemene voorwaarden:

– Betalingsvoorwaarden en incasso
– Leveringsvoorwaarden
– Garantie
– Overmacht
– Beëindiging van de overeenkomst
– Klachten
– Aansprakelijkheid

Je ziet nu een voorbeeld van een offerte met alle onderdelen.
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Opdracht 2 Offertes
a. Welke drie soorten offertes zijn er?

Kies de juiste antwoorden.
bemonsterde offerte
bepaalde offerte
inkoopofferte
vaste offerte
verzekerde offerte
vrijblijvende offerte
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Lees de casus en beantwoord de vraag.

Tapedispensers
Je wilt tapedispensers voor het magazijn inkopen. Je vraagt hiervoor een offerte aan bij een
leverancier. De leverancier stuurt je de offerte met daarin een voorstel voor de prijs bij afname
van een bepaald aantal tapedispensers. De leverancier stuurt bovendien een tapedispenser
mee, zodat je het product goed kunt bekijken.
Na enkele dagen heb jij nog niet besloten of je de tapedispensers wilt inkopen, maar de
leverancier stuurt je een prijswijziging. Gelukkig wist jij van tevoren dat dit mogelijk was.

b. Welk soort offerte heb je hier gekregen?
Leg je antwoord uit.

c. Vul de juiste woorden in.

Het is belangrijk dat er een afgiftedatum op een offerte staat. Een offerte heeft meestal een

bepaalde . Om te weten wanneer de

afloopt, moet je ook weten wanneer de offerte ingaat.

Opdracht 3 Check offerte
Lees de casus.

Veiligheidsschoenen
Je hebt contact gehad met De Veiligheidsspecialist voor de levering van veiligheidsschoenen.
Je hebt aangegeven dat er 250 medewerkers werken in het magazijn. Een klein deel daarvan
heeft misschien nog geschikte veiligheidsschoenen. Er zullen ook enkele medewerkers zijn die
specifieke aanpassingen nodig hebben aan de schoenen omdat zij, om allerlei redenen, geen
standaardschoenen kunnen dragen.
Het is dus mogelijk dat er minder dan 250 paar schoenen nodig zijn. Verder wil je graag weten
binnen welke termijn het bedrijf langs kan komen. De Veiligheidsspecialist heeft toegezegd
dat er voor elke medewerker de tijd wordt genomen om op te meten, te passen en advies te
krijgen.
Inmiddels heb je de offerte binnen.

12



Download de offerte en beantwoord de vragen.
a. Vul de tabel in.

Noteer bij elk standaardonderdeel de juiste informatie uit de offerte.

Gegevens van aanbieder:

Gegevens van klant:

Datum van afgifte offerte:

Geldigheidsduur van offerte:

Omschrijving van werkzaamheden,
goederen en/of diensten:

Tarief en/of prijs:

Nader afgesproken
werkzaamheden:

Verwijzing naar algemene
voorwaarden:

Je wilt als logistiek supervisor gebruikmaken van dit aanbod.
b. Welke zaken mis je dan in deze offerte?

c. Staat de btw juist genoteerd in deze offerte?
Leg je antwoord uit.

1.2 Het beste aanbod kiezen
Je moet regelmatig zaken aanschaffen in het magazijn. De handelsgoederen worden doorgaans
door de inkopers van het bedrijf besteld. Het is jouw taak om materialen en materieel voor het
magazijn te bestellen. Zeker bij wat duurdere aankopen is het belangrijk dat je offertes opvraagt
bij meerdere leveranciers. Dan kun je uit die offertes het beste aanbod kiezen.
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