VECOZO GENERIEKE AANSLUITVOORWAARDEN (VGA)
In de VECOZO Generieke Aansluitvoorwaarden (VGA) staan de voorwaarden genoemd voor een
aansluiting bij VECOZO. Als zorgaanbieder, softwareleverancier, tussenpartij software, tussenpartij
administratief, factoring of zorginkoopbemiddelaar moet u aan deze voorwaarden voldoen. Zijn er
bijzonderheden of uitzonderingen, dan zijn deze in onderstaande tabel opgenomen. Door het ondertekenen van uw aansluitovereenkomst met VECOZO, verklaart u te voldoen aan de aansluitvoorwaarden die op u van toepassing zijn.
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KvK-nummer
Uw onderneming staat
ingeschreven in het Nederlandse Handelsregister van
de Kamer van Koophandel en
beschikt over een KvK-nummer.
Is uw onderneming gevestigd
in het buitenland, dan bent u
ingeschreven in een handelsregister vergelijkbaar met het
Nederlandse Handelsregister.

AGB-code
Uw onderneming beschikt over
een geldige AGB-code en is in
het AGB-register geregistreerd.

NEN7510
Uw onderneming voldoet
aan de norm NEN7510 van
het Nederlands Normalisatie
Instituut (NEN).
Dit is vastgesteld en verklaard
door een onafhankelijke IT-auditor (met titel RE en/of CISA).

Twee-factor authenticatie
U maakt minimaal gebruik van
twee-factor authenticatie voor
het identificeren van (natuurlijke) gebruikers van een zorg
informatiesysteem.

Controle van logging
U logt het raadplegen van
(bijzondere) persoonsgegevens. Deze logging controleert
u regelmatig op onbevoegde
raadplegingen.

Gegevensuitwisseling
binnen EU
U geeft persoonsgegevens die
worden verwerkt alleen door aan
een land binnen de Europese
Unie. Gegevensuitwisseling
buiten de EU mag alleen als er
sprake is van een passend beveiligingsniveau.

Melding inbreuk
persoonsgegevens
U informeert VECOZO binnen
24 uur als u een inbreuk constateert in verband met persoonsgegevens die via VECOZO
ontsloten zijn.

Aansprakelijkheids
verzekering
Uw onderneming is adequaat
verzekerd voor aansprakelijkheid, voor de hele looptijd van
uw overeenkomst met VECOZO.
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Een Zorginkoopbemiddelaar is een tussenpartij die
door zorgaanbieders wordt
ingeschakeld om namens
en voor de zorgaanbieder
vragenlijsten in te vullen, te
onderhandelen en contracten
te bekijken (niet ondertekenen) voor zorginkoop.
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Uw onderneming staat
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Uw onderneming voldoet
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U logt het raadplegen van
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Gegevensuitwisseling
binnen EU
U geeft persoonsgegevens die
worden verwerkt alleen door aan
een land binnen de Europese
Unie. Gegevensuitwisseling
buiten de EU mag alleen als er
sprake is van een passend beveiligingsniveau.
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U informeert VECOZO binnen
24 uur als u een inbreuk constateert in verband met persoonsgegevens die via VECOZO
ontsloten zijn.
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