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Orderbevestiging;
De leverancier zal, tenzij anders is overeengekomen, de inkooporder binnen 3
werkdagen na orderdatum schriftelijk bevestigen aan PM Aerotec B.V. Indien de
leverancier hier in gebreke blijft zal middels een schriftelijke herinnering verzocht
worden binnen 2 werkdagen als nog te bevestigen.

Openstaande order regels;
De leverancier ontvangt elke week een rappel overzicht, hierop staan de order regels
welke reeds uitgeleverd hadden moeten worden en de order regels welke tot en met de
vrijdag in de betreffende week geleverd dienen te worden. De leverancier wordt
nadrukkelijk verzocht om uiterlijk binnen 2 werkdagen schriftelijk te reageren en waar
van toepassing een opgave te doen van nieuwe uitleverdata. Indien de gewijzigde
uitleverdatum door de inkoopafdeling van PM Aerotec B.V. wordt geaccepteerd, zal de
gewijzigde datum verwerkt worden in het ERP systeem. PM Aerotec B.V. behoudt zich
het recht voor de gewijzigde leverdata af te wijzen.

Leverperformance;
De leverperformance wordt tweeledig gemeten;
• CLIP; op basis van de bevestigde (overeengekomen) leverdatum
De norm welke PM Aerotec B.V. hanteert is minimaal 92%
• RLIP; op basis van de laatst gecommuniceerde (overeengekomen) leverdatum.
De norm welke PM Aerotec B.V. hanteert is 100%
Opmerkingen;
• De leverperformance meting vindt plaats door het aantal op tijd geleverde
inkoopregels uit te zetten tegen het totaalaantal geleverde inkoopregels door de
leverancier, binnen een bepaalde tijdsspanne.
• Als leverdatum houdt PM Aerotec B.V. de datum aan waarop de zending fysiek door
PM Aerotec B.V. in ontvangst is genomen en niet waarop de leverancier de zending
aanbied aan de transporteur voor verzending. Een en ander ongeacht de
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overeengekomen leverconditie als Af Fabriek.
Indien de leverdatum buiten de invloed van de leverancier niet gehaald wordt, zal
deze na fiattering door PM Aerotec B.V. niet meegenomen worden in de
leveranciersperformance.
Orders die later worden geleverd dan de door de leverancier bevestigde datum
zullen negatief worden meegenomen in de Leveranciersperformance. Dit ontslaat
de leverancier niet van de verplichting om tijdig te melden dat orders niet op tijd
geleverd kunnen worden.

Kwaliteitsperformance;
De kwaliteitsperformance wordt tweeledig gemeten;
• Op order regel niveau; het aantal order regels t.o.v. het totaalaantal order regels
geleverd door de leverancier, binnen een bepaalde tijdsspanne.
De norm welke PM Aerotec B.V. hanteert is 2,5%
• Op aantal geleverde producten; aantal geleverde artikelen met afwijking
(leveranciersklacht) t.o.v. het totaalaantal artikelen geleverd door de leverancier,
binnen een bepaalde tijdsspanne.
De norm welke PM Aerotec B.V. hanteert is 0,5%
Opmerkingen;
• Indien een klacht onterecht is zal deze na fiattering door PM Aerotec B.V. niet
meegenomen worden in de kwaliteitsperformance van de leverancier.
• Indien de kwaliteitsperformance op jaarbasis meer dan 2,5% bedraagt, dan zal de
leverancier verbetervoorstellen beschrijven en invoeren die ervoor zorgen dat er
binnen de norm geacteerd wordt. Deze voorstellen dienen door PM Aerotec B.V.
afdoende en akkoord bevonden te worden. Wanneer na het inzetten van deze
maatregelen geen verbeteringen meetbaar zijn, dan zal PM Aerotec B.V. de
gemaakte initiële kosten t.g.v. de inferieure kwaliteit bij de leverancier in rekening
brengen. Indien uit de kwaliteitsperformance een structurele verbetering uitblijft zal
PM Aerotec B.V. de leverancier uit haar approved vendor list verwijderen.
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Procesafhandeling inkooporder door leverancier;
•

•

De leverancier beoordeeld of voor de verstrekte inkooporder de exacte definitie, de
van toepassing zijnde documenten, specificaties, tekeningen, proces-/keuringseisen
en andere relevante technische data bekend en uitvoerbaar zijn. Middels het
versturen van een orderbevestiging geeft de leverancier tevens aan dat voorgaande
aspecten ondervangen zijn..
PM Aerotec B.V. behoudt zich het recht voor indien leverancier ISO gecertificeerd
is om levering steekproefsgewijs te controleren.

Voor leveranciers wie met hun productieproces waarde toevoegen aan de te leveren
producten gelden, voor zover niet anders overeengekomen, de navolgende regels;
• de leverancier dient indien er relevante veranderingen in de procesdefinities zijn en
wanneer vereist, schriftelijk toestemming verkrijgen van PM Aerotec B.V. om deze
veranderingen door te voeren.
• van elk artikel moet er één deel 100% gemeten worden, de gemeten maten worden
op een meetrapport vermeld.
• het gemeten artikel identificeren en als zodanig koppelen aan het meetrapport.
• het meetrapport bij levering aan PM Aerotec B.V. PM Aerotec B.V. meeleveren.
• voor key characteristic maten geldt 100% controle. Voor zover niet anders
aangegeven is, hoeven deze maten niet gedocumenteerd te worden en vallen
automatisch onder het tweede punt.
• bij afwijkingen die tijdens het productieproces bij de leverancier geconstateerd
worden kan telefonisch overleg plaatsvinden met PM Aerotec B.V. hoe verder te
handelen. Deze mondelinge afspraken dienen vervolgens altijd schriftelijk bevestigd
te worden.
• bij geconstateerde afwijkingen door de leverancier in haar eindcontrole dient altijd
voordat de feitelijke levering plaatsvindt, schriftelijk contact gezocht te worden met
PM Aerotec B.V. PM Aerotec B.V. zal vervolgens schriftelijk aangeven of de
artikelen bruikbaar zijn of niet.
• delen met afwijkingen dienen bij levering eenduidig kenbaar gemaakt te worden
onder verwijzing naar de schriftelijke goedkeuring.
• Leverancier draagt zorg dat in haar complete supplierbase het gebruik van
“namaak” componenten (counterfeit parts) is uitgesloten. Indien leverancier
constateert dat op enige wijze een derde partij zich hieraan schuldig maakt dient
leverancier de opdrachtgever hiervan direct in kennis te stellen.
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Data retentie
Voor AS9100 Aerospace klanten dient de leverancier verplicht alle toegeleverde
klantdocumentatie voor minimaal 7 jaar te bewaren. Dit kan ieder moment opeisbaar zijn.
Recht van toegang
Op eenieder moment is de end user (klant), zijn (toe)leveranciers en hun regelgevende
instanties gerechtigd om het pand te betreden waar de betreffende inkoop opdracht
geplaatst is. Recht tot inzage betreft de inkooporder(s) en alle betreffende documentatie.

Door ondertekenen van dit document gaat de leverancier akkoord met deze aanvullende
voorwaarden.
Met vriendelijke groeten,
Inkoper PM Aerotec B.V.

Getekend voor akkoord:
Leverancier:

Naam & handtekening:

Naam & handtekening:

Datum:

Datum:
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