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Algemeen 

De N.V. luchthaven Lelystad (Lelystad Airport) vindt 

het belangrijk een betrouwbare zakenpartner te zijn. 

Zij wil met haar leveranciers een professionele en 

zakelijke relatie onderhouden, en heeft daartoe 

onderstaand beleid ontwikkeld voor het inkopen van 

diensten, leveringen en werkzaamheden. 

 

Lelystad Airport heeft oog voor mens, milieu en 

omgeving. Lelystad Airport vraagt leveranciers 

maximaal aandacht te schenken aan haar Corporate 

Responsibility doelstellingen.  

 

Lelystad Airport stelt als randvoorwaarde dat 

leveranciers de operationele processen op de 

luchthaven zo min mogelijk dienen te verstoren.  

Ook dienen leveranciers bij de uitvoering van hun 

werkzaamheden of diensten de activiteiten en 

belangen van alle op de luchthaven gevestigde 

bedrijven te respecteren. 

 

 

Juridische uitgangspunten 

Lelystad Airport is een ‘speciale-sectorbedrijf’ zoals 

omschreven in de Aanbestedingswet. Voor 

opdrachten met een bedrag onder de 

aanbestedingsdrempel voor ‘speciale-sector’ 

bedrijven hanteert Lelystad Airport het 

Aanbestedingsreglement Nutssectoren 2016  

(ARN 2016), deel III Onderhandse procedures en een 

eigen set van Algemene Inkoop Voorwaarden (AIV 

NVLL). 

  

Voor opdrachten boven de aanbestedingsdrempel zijn 

het Corporate Inkoopbeleid en Algemene 

Inkoopvoorwaarden van Schiphol Group van 

toepassing.  

 

Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, en 

is de Leverancierscode van Schiphol Group van 

toepassing.  

 

Klachten en/of bezwaren met betrekking tot eventuele 

onjuistheden en onregelmatigheden in een 

aanbestedingsprocedure van Lelystad Airport kunnen 

worden gemeld bij het Klachtenmeldpunt van Schiphol 

Group via tender_klacht@schiphol.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ideële en Economische uitgangspunten 

In het inkopen van diensten, leveringen en 

werkzaamheden wil Lelystad Airport zoveel mogelijk 

regionale bedrijven betrekken. Tevens streeft zij 

ernaar om daar waar mogelijk personen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt te betrekken. 

 

Lelystad Airport maakt zo veel mogelijk gebruik van 

functioneel specificeren om optimaal gebruik te 

kunnen maken van de expertise in de markt en 

bedrijven maximale ruimte te geven om de best 

passende aanbieding in te dienen. (Potentiële) 

leveranciers wordt gestimuleerd om duurzame en 

innovatieve oplossingen aan te bieden. In haar keuze 

geldt voor Lelystad Airport niet alleen de prijs, maar 

de totale balans tussen kwaliteit, mens, impact op het 

milieu en kosten.  

 

Lelystad Airport doet bij voorkeur zaken met bedrijven 

die financieel gezond zijn en voor hun continuïteit 

beperkt afhankelijk zijn van hun omzet bij Lelystad 

Airport.  

 

De transacties van Lelystad Airport vinden plaats in 

euro’s. Indien dit niet mogelijk is kunnen eventueel 

transacties in US dollars afgesloten worden. 

  

Alle inkopen worden met een formele inkoopopdracht 

bevestigd. Voor opdrachten tot een bedrag van 5.000 

euro zijn een aantal sleutelfunctionarissen van 

Lelystad Airport gemachtigd. Opdrachten boven 5.000 

euro dienen altijd in overleg, en met goedkeuring van, 

de afdeling Inkoop- en Contractmanagement van 

Lelystad Airport te geschieden.  

 

In principe is sponsoring van en door zakenpartners of 

leveranciers niet toegestaan.  

 

Voor meer informatie:  

Lelystad Airport  

 

T. Schaap,  

Inkoop- en Contractmanager  

0320-284770 
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