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Aansluiting Testomgeving
Deze Bijzondere voorwaarden beschrijven uw en onze rechten
en verplichtingen met betrekking tot een aansluiting op onze
Testomgeving. U gebruikt onze Testomgeving ten behoeve van
de ontwikkeling en/of het (keten)testen van software (NVP) in
het kader van Diensten.
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 Koppeling: een koppeling tussen uw NVP en onze systemen
(respectievelijk de Test- en/of Productieomgeving) ten
behoeve van één of meerdere Diensten voor de
uitwisseling van gegevens.
1.2 Testomgeving: de door ons beschikbaar gestelde
omgevingen, bestaande uit een website en webservices
voor het kunnen ontwikkelen en testen van de Koppeling
op basis van de beschikbaar gestelde Diensten.
Artikel 2 Gebruik Testomgeving
2.1 Bij gebruik van de Testomgeving houdt u zich aan de
Bijzondere
Voorwaarden,
projectinformatie,
dienstenbeschrijvingen,
vastgestelde
functioneel
ontwerpen, technische omschrijvingen, handleidingen,
voorwaarden, aanwijzingen en eventuele andere
documentatie over de Diensten ten behoeve van de
ontwikkeling van de NVP. Deze documentatie verstrekken
wij op onze website of anderszins. Voorgaande voor zover
dit gaat over de Koppeling met de Diensten, dit niet in strijd
is met wet- en regelgeving, en dit niet verder dan strikt
noodzakelijk ingrijpt op de inrichting en ontwikkeling van
de NVP. Als deze documentatie onjuist lijkt, meldt u dit
onverwijld aan ons. Indien de documentatie inderdaad een
onjuistheid bevat, doen wij ons best dit binnen een
redelijke termijn te verhelpen.
2.2 Uw communicatie met ontvanger (waaronder gemeenten
en/of ziektekostenverzekeraars) via de Diensten is
gebaseerd op vastgestelde berichtspecificaties. De
implementatie van de meest recente versie van de
berichtenspecificatie in de NVP, zoals voorgeschreven door
de Verantwoordelijke van de betreffende Dienst, is uw
verantwoordelijkheid.
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2.3 De beheerder van de betreffende berichtspecificatie draagt
verantwoordelijk voor de inhoud daarvan.
2.4 U mag geen bewuste handelingen verrichten die (mogelijk)
de kwaliteit van de Testomgeving negatief beïnvloeden.
2.5 U gebruikt de testgegevens zoals verkregen van de
beheerder van de vigerende berichtspecificaties. Als u zelf
testgegevens samenstelt, bent u verplicht bij het testen van
de software op onze Testomgeving gegevens te gebruiken
die niet direct of indirect herleidbaar zijn tot een natuurlijk
persoon. Als wij testgegevens aanbieden, zorgen wij ervoor
dat deze testgegevens niet direct of indirect herleidbaar
zijn tot een natuurlijk persoon.
Artikel 3 Uw verplichtingen
3.1 U mag een derde (waaronder ingeschakelde
softwareleveranciers en/of Tussenpartijen) geen toegang
verlenen tot de Testomgeving, tenzij wij hiervoor
toestemming hebben gegeven.
Artikel 4 Onze verplichtingen
4.1 U mag gebruik maken van onze Testomgeving. Wij doen
ons best onze Testomgeving beschikbaar te maken en te
houden. Wij garanderen de beschikbaarheid en werking
van de Testomgeving niet.
4.2 Wij zullen, indien mogelijk via onze website, de meest
recente versies van projectinformatie, handleidingen,
voorwaarden, aanwijzingen en eventuele andere
documentatie aan u te verstrekken over de Diensten. U
bent ervan bewust dat deze documentatie niet afgestemd
is op uw individuele vereisten en/of wensen.
4.3 Wij mogen altijd de documenten genoemd onder artikel
4.2 van deze Bijzondere voorwaarden en/of de Diensten
altijd inhoudelijk wijzigen. Wij zullen u hierover informeren
en een redelijke termijn bieden om deze wijzigingen door
te voeren in de NVP. Wij zijn niet verantwoordelijk voor uw
juiste en/of tijdige implementatie van deze wijzigingen in
de NVP.
4.4 Wij onderhouden onze Testomgevingen, waardoor
toegang tot omgevingen en/of Diensten tijdelijk
opgeschort kan worden.
4.5 Wij stellen test-Beveiligingsmiddelen, een Testomgeving en
test-Diensten beschikbaar voor het testen van NVP. Het is
u niet toegestaan om testen uit te voeren met andere
middelen op onze Testomgeving.
Artikel 5 Gevolg beëindiging
5.1 Als sprake is van een beëindiging als bedoeld in artikel 10.2
van de Aansluitovereenkomst VECOZO, wordt u van de
Testomgeving afgesloten door intrekking van de verstrekte
test-Beveiligingsmiddelen die toegang geven tot de
Testomgeving.

