Commissie collectieve afspraken en inkoop
De IGMB stelt zich onder anderen tot doel om voor de leden collectief prijsafspraken te
maken met leveranciers van goederen of diensten. Het beleid van de commissie werkt als
volgt:
Wat doet de IGMB wel:
1. Onderzoeken welke leverancier kan worden aanbevolen voor het leveren van een
bepaalde dienst of product.
2. Het samenwerken met andere industriegroepen met betrekking tot door hun gemaakte
collectieve prijsafspraken.
3. Het op verzoek aan de leden verspreiden van informatie over de overwegingen van de
keuze en over de gemaakt prijsafspraken.
4. Het maken van de feitelijke prijsafspraken en de geldigheidsduur hiervan met de
leverancier
5. Het doorgeven van adressen aan de betreffende leverancier waardoor deze de leden
individueel kan benaderen.
6. Het optreden als belangenbehartiger door het verzamelen van klachten of opmerkingen.
7. Het op jaarlijkse basis contact houden met de leverancier over eventuele veranderingen
en klachten.

Wat doet de IGMB niet:
1. Het afsluiten van collectieve contracten waarmee feitelijke financiële verplichtingen
worden aangegaan.
2. Het voeren van een administratie over de afgenomen goederen of diensten
3. Een keuze maken voor één leverancier als één van de leveranciers een lid van de
IGMB is.

Wat doen de leden individueel
1. Het afsluiten van individuele contracten met betreffende leveranciers
2. Het individueel reclameren
3. Het doorgeven aan de IGMB van eventuele klachten over leveranciers

Op dit moment zijn er collectieve contracten afgesloten met de volgende bedrijven:
Noptra Safety
BHV en EHBO cursussen

www.noptra.nl

Alles Paletti

www.alles-paletti.nl

BHV, EHBO en heftruck cursussen

Sita Recycling Services

www.sita.nl

afval-inzameling

Saval

www.saval.nl

brandblussers en aanverwante diensten

Voor meer informatie over het producten- en diensten aanbod van deze bedrijven, verwijzen
wij U door naar hun websites.
Met de leveranciers hebben wij de afspraak dat alleen bij lidmaatschap van de
industriegroep, gebruik kan worden gemaakt van de betreffende aanbiedingen.
Bij beëindiging van het lidmaatschap worden de leveranciers ingelicht.
Wilt u meer informatie over de prijsafspraken in de collectieve contracten, dan kunt u zich
melden bij één van de leden van de commissie of bij het des betreffende bedrijf.
Op dit moment zijn wij bezig met de bewegwijzering van de industrieterrein in Baarlo. Tevens
is via de leden de vraag gekomen of er collectief cursussen heftruckchauffeur kunnen
worden aangeboden. Alles Paletti heeft hiervoor een aanbod gedaan en de eerste cursussen
zijn al gegeven.
Naar aanleiding van opmerkingen en klachten van leden hebben we samen met
Industriegroep Beringe het collectieve contract van de afval-inzameling bekeken. We hebben
met verschillende partijen gesprekken gevoerd en hebben samen met Beringe een mooie
offerte gekregen van Sita. Donderdag 28 augustus 2008 hebben beide besturen het
collectieve contract akkoord bevonden. Wij zijn heel verheugt met dit nieuwe contract.
Tevens biedt de samenwerking met Beringe nieuwe mogelijkheden betreffende collectieve
contracten.
Heeft u vragen of opmerkingen betreffende collectieve contracten, heeft u suggesties over
nieuwe mogelijkheden van collectieve contracten, kunt u deze kenbaar maken bij één van de
commissieleden.

Commissieleden:
Carin Wijnen
Henk Gielen

Info@wijnenbouwmaterialen.nl
henk@leendersgielen.nl

