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Product en Diensten Catalogus Zorg (PDC
Zorg)
Deze Bijzondere voorwaarden beschrijven uw en onze rechten
en verplichtingen met betrekking tot de Dienst Product en
Diensten Catalogus Zorg (hierna: ‘PDC Zorg’). Via de Dienst PDC
Zorg kunt u uw product- en dienstenaanbod registreren, wijzigen
en beheren en indien wij dit ondersteunen beschikbaar stellen
via onze Dienst(en).
De hele overeenkomst bestaat uit de Aansluitovereenkomst
VECOZO, de laatste versie van de van toepassing zijnde Bijlagen,
dit document en eventuele toepasselijke andere Bijzondere
voorwaarden.
Artikel 1 Begripsomschrijving
In deze Bijzondere voorwaarden wordt een aantal begrippen met
een beginhoofdletter gebruikt. De meeste van die begrippen zijn
gedefinieerd in de Aansluitovereenkomst VECOZO. In aanvulling
daarop hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:
1.1 Dienst PDC Zorg: softwareapplicatie inclusief bijbehorende
documentatie in de Productieomgeving, waarin u uw
product- en dienstenaanbod kunt registreren, wijzigen
en/of beheren zodat de door u aangeleverde brondata voor
diverse doeleinden en via andere Diensten kan worden
gedeeld met andere Zorgaanbieders en/of ketenpartijen,
ontsloten via webportaal of via webservices, waarvan wij
de (intellectuele) eigendomsrechten bezitten.
Artikel 2 Gebruik Dienst PDC Zorg
2.1 Binnen de Dienst PDC Zorg kunt u uw product- en
dienstenaanbod registreren, wijzigen en/of beheren.
2.2 Afhankelijk van de functionaliteiten en/of Dienst(en) die wij
beschikbaar stellen kunt u via onze Dienst(en) uw producten dienstenaanbod voor diverse doeleinden delen met
andere Zorgaanbieders en/of ketenpartijen.
Artikel 3 Verwerking Persoonsgegevens
3.1 Door acceptatie van deze Bijzondere voorwaarden geeft u
ons toestemming om uw Bedrijfsinformatie te Verwerken
binnen de Dienst PDC Zorg.
3.2 Voor zover er sprake is van Verwerking van
Persoonsgegevens zijn wij aan te merken als
Verwerkingsverantwoordelijke.
3.3 Een eventuele door u ingeschakelde Tussenpartij is ten
opzichte van ons een derde in de zin van privacywetgeving.
Artikel 4 Uw verplichtingen
4.1 U bent verplicht te handelen in overeenstemming met alle
handleidingen, voorwaarden, aanwijzingen en eventuele
andere documentatie met betrekking tot de Dienst PDC
Zorg zoals die op onze website te vinden zijn.
4.2 Het is u niet toegestaan om een derde - niet zijnde een
Tussenpartij - toegang te verlenen tot de Dienst PDC Zorg.
U bent en blijft verantwoordelijk voor de (juiste)
registratie van uw product- en dienstenaanbod en de
actualiteit hiervan. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade
die ontstaat of is ontstaan doordat de door u aangeleverde
gegevens onjuist, niet toereikend en/of onvolledig
zijn/waren.
4.3 In het geval dat u uw zorgproducten beschikbaar wilt
stellen aan andere Zorgaanbieders en/of ketenpartijen via
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één van onze Diensten, dient u dit aan ons kenbaar te
maken op de door ons voorziene wijze en akkoord te gaan
met de voorwaarden die wij hieraan stellen.
4.4 In het geval dat u uw zorgproducten beschikbaar wilt
stellen aan andere Zorgaanbieders en/of ketenpartijen via
één van onze Diensten, dient u dit aan ons kenbaar te
maken op de door ons voorziene wijze en akkoord te gaan
met de voorwaarden die wij hieraan stellen.
Artikel 5 Onze verplichtingen
5.1 Wij informeren u via onze website over de mogelijkheden
om uw product- en dienstenaanbod aan te bieden aan
andere Zorgaanbieders en/of ketenpartijen via onze
Dienst(en).
5.2 Wij zullen u via onze website de meest recente versies van
handleidingen, voorwaarden, aanwijzingen en eventuele
andere documentatie verstrekken met betrekking tot de
Dienst PDC Zorg. Die documentatie is algemeen, en niet
afgestemd op uw individuele vereisten en/of wensen.
Artikel 6 Gevolg beëindiging
6.1 Als sprake is van een beëindiging als bedoeld in artikel 10.2
van de Aansluitovereenkomst VECOZO, mag u uw
aansluiting op de Dienst PDC Zorg behouden mits
noodzakelijk voor de correcte afhandeling van zorg
gerelateerde administratieve zaken. De termijn waarvoor
dat mogelijk is en de daarvoor te volgen procedure vindt u
op onze website. Wij kunnen de termijnen en de procedure
eenzijdig wijzigen als wij dit redelijkerwijs noodzakelijk
vinden.

