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Algemene Voorwaarden VECOZO bij gebruik 
Test- en acceptatieomgeving 

Artikel 1 Achtergrondinformatie 
 

 

Artikel 2 Definities 
2.1 Authenticatie: het proces waarbij wordt nagegaan of een 

Gebruiker, een systeem of een applicatie daadwerkelijk is 
wie of wat men beweert te zijn (authentiek is). 

2.2 Autorisatie: Toestemming voor u en/of Gebruiker om 
Diensten, of gedeeltes daarvan, in te mogen zien, te 
downloaden en/of te gebruiken. Toestemming wordt 
verleend door VECOZO met betrekking tot onder andere 
maar niet uitsluitend: Koppelingen en Diensten. 
Toestemming met betrekking tot NVP wordt verleend door 
de eigenaar van de NVP. 

2.3 Beveiligingsmiddelen: alle middelen waarvan de inzet 
hoofdzakelijk tot doel heeft de toegang, vertrouwelijkheid, 
integriteit en beschikbaarheid van (persoons)gegevens 
en/of Diensten te waarborgen.  

2.4 CP/CPS: In deze gecombineerde Certificate Policy (CP) en 
Certificate Practice Statement (CPS) omschrijven wij het 
beleid en procedures omtrent het Digitale 
certificaatbeheer. 

2.5 Diensten: de via de website (webportaal) of via 
webservices aangeboden diensten. Afhankelijk van de 
Dienst wordt u namens onszelf of op instructie van onze 
opdrachtgevers de mogelijkheid geboden om de Koppeling 
op de desbetreffende Dienst te testen en/of hier gebruik 
van te maken via de website (webportaal) van VECOZO. Op 
onze website zijn de dienstenbeschrijvingen per Dienst 
opgenomen. 

2.6 Digitaal certificaat: digitaal document dat bestemd is om 
op uw hardware te worden geïnstalleerd en met behulp 
waarvan wij in het kader van de gegevensuitwisseling via 
internet de identiteit en authenticiteit van u of de 
Gebruiker vast kunnen stellen. Een Digitaal certificaat kan 
een Persoonlijk certificaat zijn of een Systeemcertificaat. 

2.7 Gebruiker: een natuurlijke persoon die deel uitmaakt van 
uw organisatie en die Autorisatie heeft voor bepaalde 
Diensten en door middel van een Beveiligingsmiddel 
gebruik kan maken van die Diensten. 

2.8 (Hoofd)Contactpersoon: de door u(w) (organisatie) 
gemachtigde medewerker(s) die voor ons het eerste 
aanspreekpunt zijn en bepaalde rechten en plichten 
hebben. De (Hoofd)Contactpersoon treedt namens uw 
onderneming op in de communicatie met ons. 

2.9 Koppeling: een koppeling tussen uw NVP en de systemen 
van VECOZO ten behoeve van één of meerdere Diensten 
voor de uitwisseling van gegevens. 

2.10 NVP (Niet-van-VECOZO Programmatuur): (software-
)applicaties waarop uw organisatie de intellectuele 
eigendomsrechten heeft of waarvoor u een 
gebruikersrecht heeft verkregen van een andere partij dan 
wij. Een voorbeeld hiervan is een zorginformatiesysteem. 

2.11 Persoonlijk certificaat: een Digitaal certificaat dat is 
verbonden aan een specifieke Gebruiker ten behoeve van 
Authenticatie van de betreffende Gebruiker. 

2.12 Softwareleverancier: een Softwareleverancier ontwikkelt, 
test en/of verkoopt software. De software is doorgaans 
lokaal geïnstalleerd. In het algemeen geldt dat een 
Softwareleverancier geen toegang heeft (direct of indirect) 
tot de (Persoons)gegevens die worden verwerkt door 
eindgebruikers in de NVP. Eindgebruikers zijn bijvoorbeeld 
(Zorg)aanbieders of opdrachtgevers van VECOZO.  

2.13 Systeemcertificaat: een Digitaal certificaat dat is 
verbonden aan uw applicaties c.q. systemen ten behoeve 
van het gebruik van webservices. Het Systeemcertificaat 
wordt tevens gebruikt voor de Authenticatie van u. 

2.14 Test- en acceptatieomgeving: de omgevingen, bestaande 
uit een website en webservices die wij aan contracthouders 
beschikbaar stellen voor het kunnen ontwikkelen en testen 
van de Koppeling van de NVP op basis van de beschikbaar 
gestelde Diensten.  

2.15 (Zorg)aanbieder: een eenmanszaak, 
personenvennootschap of rechtspersoon die een 
aanbieder is van zorg, diensten en/of producten in het 
kader van één of meerdere zorgwetten. Zoals onder meer 
de Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg, Wet 
maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet, Wet 
Marktordening Gezondheidszorg en de aan deze wetten 
gerelateerde besluiten. 
 
Voor zover van toepassing hebben de begrippen 
Persoonsgegevens, Verwerking, Inbreuk (in verband met 
Persoonsgegevens), Verwerker en 
Verwerkingsverantwoordelijke de betekenis zoals 
opgenomen in de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. 

 

Artikel 3 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 
 

 

 

 

Artikel 4 Beschikbaarheid, wijzigingen & support 
 

 

http://www.vecozo.nl/
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Artikel 5 Uw algemene verplichtingen 
 

 

 

 

 

Artikel 6 Bijzondere voorwaarden m.b.t. softwareontwikkeling 
 

 

 

 

 

 

 

 



        
Algemene Voorwaarden 

           Test- en acceptatieomgeving
    (versie 1.1) 

28 oktober 2020 
 

 

 

pagina 3 van 5 

Artikel 7 Bijzondere voorwaarden m.b.t. Beveiligingsmiddelen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 8 Beperken of beëindigen van toegang 
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Artikel 9 Uw gegevens 
 

 

Artikel 10 Tarieven 
 

 

 

 

Artikel 11 Intellectuele eigendom 
 

 

 

 

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid 
12.1 Ongeacht de grondslag voor aansprakelijkheid, zijn wij 

uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. In geen geval 
is VECOZO aansprakelijk voor indirecte schade, 
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, 
verminderde goodwill, verlies van data, schadeclaims van 
Gebruikers en/of uw klanten en/of (onder)leveranciers of 
schade door bedrijfsstagnatie.  

12.2 Voor zover wij aansprakelijk zijn en onze aansprakelijkheid 
niet is uitgesloten op grond van artikel 12.1, is onze 
aansprakelijkheid altijd beperkt tot het bedrag (inclusief 
BTW) dat u voor toegang tot, Koppelingen met en ander 
gebruik van onze Test- en acceptatieomgeving en/of 
projectinformatie aan ons hebt betaald in het jaar waarin 
de schade is ontstaan, of indien dat bedrag nihil is EUR 
200.000,- per aanspraak met een maximum van EUR 
1.000.000,- voor het totaal van aanspraken (waaronder die 
van derden (contracthouders met VECOZO)) per 
kalenderjaar. 

12.3 De in de vorige leden beschreven beperking van 
aansprakelijkheid geldt niet voor zover de schade is 
veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van onze 
statutaire bestuurders of leidinggevend personeel. 

12.4 Zowel u als wij dragen zorg voor een adequate 
aansprakelijkheidsverzekering gedurende de looptijd van 
uw aansluiting bij VECOZO. Partijen bepalen zelf wat 
passend is.  

12.5 U vrijwaart ons en stelt ons schadeloos tegen alle 
aanspraken van derden, waaronder uw klanten, Gebruikers 
en toeleveranciers, waarbij u zelf jegens deze derde(n) 
toerekenbaar te kort bent geschoten of zodanig jegens 
deze derde(n) hebt gehandeld dat deze schade aan u kan 
worden toegerekend. Deze vrijwaring geldt ook voor 
administratieve boetes van toezichthouders (zoals de 
Autoriteit Persoonsgegevens) die voortvloeien uit het 
gebruik dat aan u toerekenbaar is van de in het kader van 
deze voorwaarden ter beschikking gestelde Test- en 
acceptatieomgeving, Diensten, Bestanden, 
(Persoons)gegevens en overige informatie.  

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 
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