
ZORGGROEP OEFENTHERAPIE 
ZUID-HOLLAND WEST EN 
INKOOP XL WERKEN SAMEN

Zorggroep Oefentherapie Zuid-Holland West en Inkoop XL werken 
samen, zodat u als eerstelijns professional eenvoudig uw (inkoop)
kosten omlaag kunt brengen en de kwaliteit van uw (inkoop)
bedrijfsvoering kunt verhogen.

Zorggroep Oefentherapie Zuid-Holland West-bestelomgeving
In de speciale Zorggroep Oefentherapie Zuid-Holland West-bestelomgeving 
kunt u vrijblijvend en kosteloos profi teren van substantiële inkoopvoordelen 
die oplopen tot meer dan 30%. Inkoop XL bekostigt haar inspanningen uit een 
klein deel van de omzet van leveranciers. In de bestelomgeving kunt u ook 
nieuwe inkoopbehoeften melden en eventueel meeliften op inkooptrajecten 
die uw collega’s geïnitieerd hebben. Inkoop XL onderhandelt vervolgens met 
diverse leveranciers om zo te voorzien in specifi eke behoeften van de 
eerstelijns zorgverleners in de regio.

Zorggroep Oefentherapie Zuid-Holland West U.A.
Van Doornicksingel 16, 2291 RG Wateringen (postadres)
zhw@zorggroepoefentherapie.nl

Inkoop XL BV
Röntgenlaan 5, 2719 DX Zoetermeer 
070-3819724 | info@inkoopxl.nl

�           070 - 330 6679
www.inkoopxl.nl



Waarom Inkoop XL?
Inkoop XL is een initiatief van huisartsen voor huisartsen en andere 
zorgprofessionals. Organisaties en praktijken in de eerstelijnszorg beschikken 
meestal niet over een eigen inkoopafdeling. Inkoop XL is een professionele 
inkooporganisatie voor de eerstelijnszorg, die inkoop effi  ciënt uitvoert en 
uitgaven bundelt. Hierdoor profi teert u van schaalvoordelen en goede 
inkoopvoorwaarden. Inkoop XL zet daartoe inkoopexperts en juristen in 
vanuit zusteronderneming Pro 10 Inkoopadvies. Zij luisteren naar uw 
behoeften en vergelijken leveranciers op basis van kwaliteit en prijs. 
Uw inkoopbelangen zijn bij Inkoop XL in goede handen. Dankzij de voordelen 
die Inkoop XL biedt, kunt u zich richten op uw core-business: het leveren van 
de best denkbare zorg voor uw patiënten. 

Hoe werkt het?
Deelname aan Inkoop XL is geheel kosteloos en vrijblijvend. U houdt zelf de 
regie over uw bestellingen en inkoop. Dankzij het inkoopcollectief kunt u 
echter profi teren van schaalvoordelen en gunstige inkoopvoorwaarden. 
Kortingen kunnen zelfs oplopen tot meer dan 30%. In het portaal van Inkoop 
XL kunt u bij een leverancier de korting activeren. U bestelt vervolgens 
gewoon bij de leverancier zelf.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.inkoopxl.nl of neem contact met ons op. 
Indien gewenst komt een medewerker van Inkoop XL langs voor een 
persoonlijke kennismaking en uitleg. Eventueel zeggen wij oude contracten 
voor u op. Deze opzegservice is gratis.

Een greep uit het aanbod:

1. Ga naar www.inkoopxl.nl en klik op ‘Registreren’
2. Nadat u uw gegevens hebt ingevuld, ontvangt u binnen 
 1 werkdag een welkomstmail met inloggegevens.
3. Log in op www.inkoopxl.nl en klik op ‘Alle producten en diensten’
4. Klik op een product of dienst waar u interesse in heeft. 
 Een overzicht met informatie over de leverancier verschijnt. 
 Klik op ‘ik heb interesse” om de korting te activeren. U zit 
 hiermee nergens aan vast, maar kunt vanaf dan moment 
 bestellingen plaatsen en profi teren.

Aanbod
Het aanbod via Inkoop XL varieert van bureau- en kantoorartikelen, 
medische verbruiksartikelen en apparatuur tot verwerking van 
griepmailingen. De omgeving werkt als een soort community  voor de 
eerstelijns zorgverleners waarbij Inkoop XL vraag en aanbod bijeenbrengt. 

Deelnemers
Inmiddels nemen in Nederland al meer dan 1.500 praktijken deel aan het 
inkoopcollectief. Dit aantal groeit dagelijks, evenals de voordelen voor de 
deelnemers. We kunnen immers met meer deelnemers betere voorwaarden 
bedingen. 

° Wachtkamerschermen
° E-herkenning
° VOIP telefonie
° Roostersoftware (Intershift) en 
 ondersteuning
° Uw website AVG-proof

° Covid-19 sneltest
° Desinfectiemiddelen
° Kuchschermen

° Controle en (technisch 
 onderhoud van al uw 
 medische apparatuur)
° Medische verbruiksartikelen 
 en apparatuur

° Kantoorartikelen
° Koffi  e en thee
° Fruit
° Archiefvernietiging
° Kantoorinrichting

° Bloemen
° BHV-trainingen

° Aansluiting op alarmcentrale
° Ophaaldiensten voor uw afval
° LED-verlichting
° Sanitaire artikelen
° Waterkoelers 


