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(versie 1.0)
21 juli 2021

Zorgaanbiederspost
Deze Bijzondere voorwaarden beschrijven uw en onze rechten
en verplichtingen met betrekking tot de Dienst
Zorgaanbiederspost. De Dienst Zorgaanbiederspost stelt u in
staat om periodieke ongestructureerde berichten op te halen
van de Ziektekostenverzekeraar(s).
De hele overeenkomst bestaat uit de Aansluitovereenkomst
VECOZO, de laatste versie van de 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:
via de Dienst
1.1 Dienst
Zorgaanbiederspost:
Zorgaanbiederspost kunnen Ziektekostenverzekeraars
periodiek geautomatiseerde ongestructureerde berichten
verzenden
vanuit
hun
eigen
systemen
naar
Zorgaanbieders, in het kader van processen van
kostenbeheersing en het waarborgen van doelmatigheid
van zorg.
1.2 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.
1.3 Zorgovereenkomst: een tussen u en de Zorgverzekeraar
gesloten (raam)overeenkomst waarin onder andere
afspraken zijn vastgelegd over de zorgverlening.
1.4 Zvw: Zorgverzekeringswet.
Artikel 2 Gebruik Dienst Zorgaanbiederspost
2.1 Indien u gebruik maakt van de Dienst Zorgaanbiederspost
stelt u Ziektekostenverzekeraars in staat om aan u
periodiek ongestructureerde berichten toe te zenden
aangaande
kostenbeheersing en waarborging van
doelmatigheid van de zorg.
2.2 U bent zelf verantwoordelijk voor het ophalen van het
bericht via het webportaal.
2.3 U kunt geen berichten verzenden via de Dienst
Zorgaanbiederspost.
Artikel 3 Rolverdeling in de (zorg)keten
3.1 Voor zover er sprake is van Verwerking van
Persoonsgegevens in de Dienst Zorgaanbiederspost zijn
Ziektekostenverzekeraars
aan
te
merken
als
Verwerkingsverantwoordelijke.
3.2 Wij stellen in onze hoedanigheid van Verwerker van
Ziektekostenverzekeraars en op instructie van deze laatste
de Dienst Zorgaanbiederspost aan u ter beschikking.
3.3 Als u gebruik maakt van de Dienst Zorgaanbiederspost bent
u ten opzichte van ons en van Ziektekostenverzekeraars
een derde in de zin van de privacywetgeving.
Artikel 4 Uw verplichtingen
4.1 Het is u niet toegestaan om een Tussenpartij en/of derde
toegang te verlenen tot de Dienst Zorgaanbiederspost.
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4.2 U bent verantwoordelijk voor de Verwerking het bericht
nadat u het bericht hebt opgehaald via het webportaal.
Artikel 5 Onze verplichtingen
5.1 Wij zullen periodiek en ongestructureerd berichten
aanleveren van de Ziektekostenverzekeraar(s) naar u. Wij
zijn alleen verantwoordelijk voor de doorgifte van het
bericht van Ziektekostenverzekeraar(s) naar u en niet voor
de inhoud hiervan.
5.2 Wij zullen u via onze website de meest recente versie van
de handleidingen, voorwaarden, aanwijzingen en
eventuele andere documentatie verstrekken met
betrekking tot de Dienst Zorgaanbiederspost. Die
documentatie is algemeen en niet afgestemd op uw
individuele vereisten en/of wensen.
Artikel 6 Gevolg beëindiging
6.1 Als er sprake is van beëindiging zoals bedoeld in artikel 10.2
van de Aansluitovereenkomst VECOZO worden uw
Autorisaties voor de Dienst Zorgaanbiederspost
ingetrokken door ons waardoor u deze Dienst niet meer
kunt gebruiken.

