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Zorginkoopportaal
Deze Bijzondere voorwaarden beschrijven uw en onze rechten
en verplichtingen met betrekking tot de Dienst
Zorginkoopportaal. Het gebruik van de Dienst Zorginkoopportaal
ziet op mogelijke digitale contractsluiting tussen u en
Ziektekostenverzekeraar(s) in het kader van de uitvoering van de
Zvw en/of aanvullende verzekering en/of de Wlz. Er zijn
verschillende (tussen)stadia in een zorginkoopproces, zoals
onder
andere
ingevulde
vragenlijsten,
onderhandeling(tussen)resultaten en contractering.
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 Zorginkoopportaal: softwareapplicatie inclusief
bijbehorende documentatie in de Productieomgeving
waarin een platform wordt geboden waarbij in principe
verschillende stadia in een zorginkoopproces, van begin tot
eind, uniform, gestandaardiseerd en beveiligd verlopen en
waarvan wij de (intellectuele) eigendomsrechten bezitten.
1.2 Digitale handtekening: een digitale handtekening die
bestaat uit een handeling waaruit blijkt dat de aangeboden
Zorgovereenkomst door u wordt aanvaard.
1.3 Wlz: Wet langdurige zorg
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.
1.5 Zorgovereenkomst: de overeenkomst tussen u en
Ziektekostenverzekeraar over het door u verlenen of
declareren van zorg in het kader van de uitvoering van de
Zvw en/of de aanvullende verzekering, en/of de Wlz.
1.6 Zvw: Zorgverzekeringswet.
Artikel 2 Gebruik Dienst Zorginkoopportaal
2.1 De Dienst Zorginkoopportaal bestaat uit meerdere
modules die los ingezet of aan elkaar gekoppeld gebruikt
worden.
2.2 Binnen
de
Dienst
Zorginkoopportaal
kunnen
Ziektekostenverzekeraars
hun
Zorgovereenkomsten
digitaal aan u ter beschikking stellen met (eventueel)
voorafgaand een uitvraag over algemene en/of
kwaliteitsgegevens. En, indien de Ziektekostenverzekeraar
dit aanbiedt, zorginkooponderhandelingen te voeren
tussen u en Ziektekostenverzekeraars met betrekking tot
prijzen en volumes.
2.3 Aan de hand van de door u aangeleverde gegevens,
bepalen wij in opdracht van de betreffende
Ziektekostenverzekeraar van welke modules u gebruik kan
maken.

pagina 1 van 1

Artikel 3 Rechtsgeldige Zorgovereenkomst
3.1 Indien u de gelegenheid krijgt, kunt u de aangeboden
Zorgovereenkomsten in de Dienst Zorginkoopportaal
aanvaarden. Aanvaarding van de Zorgovereenkomst vindt
plaats door plaatsing van een Digitale handtekening. Door
deze Digitale handtekening komt een Zorgovereenkomst
tot stand.
3.2 Wij registreren het moment van aanvaarding van de
Zorgovereenkomst
in
een
contractlogfile.
De
Zorgovereenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen
op
de
datum
dat
zowel
u
alsook
de
Ziektekostenverzekeraar de Zorgovereenkomst hebben
aanvaard na het doorlopen van de procedure in de Dienst
Zorginkoopportaal.
3.3 Plaatsing van een Digitale handtekening geschiedt door een
vertegenwoordigingsbevoegd persoon.
Artikel 4 Verhoudingen tussen partijen
4.1 Wij stellen in opdracht van Ziektekostenverzekeraars de
Dienst Zorginkoopportaal aan u ter beschikking. Voor zover
er sprake is van verwerking van Persoonsgegevens
handelen wij in onze hoedanigheid van Verwerker van
Ziektekostenverzekeraars.
4.2 Het is u toegestaan om gebruik te maken van een
Tussenpartij onder de voorwaarden vermeld in de
Aansluitovereenkomst VECOZO. Voor zover er sprake is van
verwerking van Persoonsgegevens zijn u en eventueel door
u ingeschakelde Tussenpartij ten opzichte van ons en
Ziektekostenverzekeraars derde(n) in de zin van
privacywetgeving.
Artikel 5 Uw rechten en verplichtingen
5.1 U bent verantwoordelijk voor de juistheid van de door u
aangeleverde gegevens in de Dienst Zorginkoopportaal.
5.2 Als u AGB-code(s) bezit met een toekomstige startdatum,
dan verkrijgt u toegang tot de Dienst Zorginkoopportaal.
5.3 U bent zelf verantwoordelijk voor een correcte archivering
van de Zorgovereenkomsten en de handhaving van de
wettelijke bewaartermijn.
Artikel 6 Gevolg beëindiging
6.1 Als er sprake is van een beëindiging als bedoeld in artikel
10.2 van de Aansluitovereenkomst VECOZO, kunt u
mogelijk uw aansluiting op de Dienst Zorginkoopportaal
behouden mits noodzakelijk voor de correcte afhandeling
van administratieve zaken. De termijn waarvoor dat
mogelijk is, in welke gevallen en de daarvoor te volgen
procedure vindt u op onze website. Wij kunnen de
termijnen en de procedures eenzijdig wijzigen als wij dit
redelijkerwijs noodzakelijk vinden of op instructie van
Ziektekostenverzekeraars.

