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Buitenlandse zorgaanbieder
Deze Bijzondere voorwaarden beschrijven uw en onze rechten
en verplichtingen met betrekking tot uw gebruik van de Diensten
terwijl u gevestigd bent op een locatie buiten Nederland.
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 Buitenlandse zorgaanbieder: een erkende rechtspersoon,
ingeschreven in het handelsregister van haar vestigingsland
of aantoonbaar geregistreerd als zijnde juridische entiteit
die diensten en/of producten aanbiedt op het gebied van
de Nederlandse gezondheidszorg.
1.2 Gemeente: de gemeente waarmee u inkoopafspraken
heeft gemaakt ten behoeve van het leveren van
voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) en/of Jeugdwet (Jw).
1.3 Verzekerde: een natuurlijke persoon die een
overeenkomst bij een Ziektekostenverzekeraar heeft
gesloten voor een basisverzekering en/of aanvullende
verzekering.
1.4 Ziektekostenverzekeraar: een verzekeraar in de zin van de
Wet marktordening gezondheidszorg (artikel 1 sub f) die
zijn bedrijf maakt van het voor eigen rekening sluiten en
afwikkelen van zorgverzekeringen en bevoegd is om onder
Nederlandse wetgeving zorgverzekeringen aan te bieden.
Artikel 2 Uw verplichtingen
2.1 Voor de uitvoering van uw werkzaamheden, bent u met
tenminste één Ziektekostenverzekeraar en/of Gemeente
een geldige inkoopovereenkomst, of een intentieverklaring
daartoe, overeengekomen.
2.2 Bij ontbinding van de inkoopovereenkomst(en) tussen u en
de Ziektekostenverzekeraar(s) en/of Gemeente(n), dient
dit schriftelijk en uiterlijk binnen één maand na ontbinding
aan ons te zijn gemeld.
2.3 U
mag
alleen
Diensten
gebruiken
voor
gegevensuitwisseling met Ziektekostenverzekeraar(s)
en/of Gemeente(n) waarmee een inkoopovereenkomst
van kracht is. Bij gebreke daarvan, kan u geen gebruik
maken van onze Dienst(en).
Artikel 3 Onze rechten
3.1 Wij mogen u verzoeken (een kopie van) de in artikel 2.1 van
deze Bijzondere voorwaarden genoemde documenten te
verstrekken.
3.2 Wij behouden ons het recht voor om bij
Ziektekostenverzekeraar(s) en/of Gemeente(n) na te gaan
of er een inkoopovereenkomst van kracht is tussen u en
Ziektekostenverzekeraar(s) en/of Gemeente(n).
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Artikel 4 Gevolg beëindiging
4.1 Als sprake is van een beëindiging als bedoeld in artikel 10.2
van de Aansluitovereenkomst VECOZO, dan mogen wij de
Autorisaties voor de toepasselijke Diensten intrekken.
Artikel 5 Overige bepalingen
5.1 U bent verantwoordelijk voor een goed begrip van de
Nederlandse tekst in de Aansluitovereenkomst VECOZO en
alle bijbehorende Bijlage(n).
5.2 De taal van het onderhoud, de website en alle
documentatie is Nederlandstalig, tenzij wij anders bepalen.

