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OVEREENKOMST 

IN HET KADER VAN DE TOEGANG TOT DE PLUSMODULE  

OP HET GGZ-PORTAAL OP ZORGPRISMA VAN VEKTIS C.V. 

 

De ondergetekenden: 

Vektis C.V., ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 

30230118, kantoorhoudend en gevestigd in Zeist (Sparrenheuvel 18, 3708 JE Zeist) en rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door de heer H.C. Bennema, hierna te noemen 'Vektis' 

 

en 

 

wederpartij, als bedoeld de partij die weergegeven is op bladzijde 7 van deze overeenkomst, hierna 

te noemen 'Afnemer' en gezamenlijk te noemen 'Partijen', 

 

nemen in overweging: 

 dat Zorgverzekeraars, in het kader van hun bedrijfsvoering bevoegd zijn (bijzondere) 

persoonsgegevens van hun (gewezen) verzekerden te verwerken en verplicht zijn met deze 

persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk om te gaan en gehouden zijn de geldende wet- 

en regelgeving in dit kader na te leven; 

 dat de Zorgverzekeraar waar de verzekerde ingeschreven staat of heeft gestaan, in het kader 

van de geldende verjaringstermijnen, formeel verantwoordelijk is voor het correct uitvoeren van 

de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de overige relevante wet- en 

regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp); 

 dat de Zorgverzekeraars, die lid zijn van Zorgverzekeraars Nederland (ZN), een aantal van de 

verwerkingen van persoonsgegevens laten uitvoeren door de aangewezen centraal formele 

bewerker ZN, materieel uitgevoerd door de subbewerker Vektis; 

 dat ZN, en daarmee Vektis, slechts de haar ter beschikking gestelde persoonsgegevens mag 

(laten) verwerken overeenkomstig de instructies van de Zorgverzekeraars; 

 dat Vektis, namens ZN respectievelijk de Zorgverzekeraars, gemandateerd is op basis van onder 

meer deze (persoons)gegevens informatieproducten te ontwikkelen voor Zorgverzekeraars, ZN, 

Zorgpartijen, Zorggerelateerde partijen en voor de partijen waarvoor Zorgverzekeraars verder 

toestemming hebben gegeven en deze informatieproducten via het medium Zorgprisma van 

Vektis toegankelijk te maken; 

 dat Afnemer behoort tot tenminste één van de doelgroepen voor het GGZ-portaal, als 

weergegeven in bijlage II van de Productvoorwaarden Zorgprisma; 

 dat Vektis, met betrekking tot de publicatie van informatie op het GGZ-portaal een basismodule 

en een betaalde module (plusmodule GGZ) in gebruik heeft en aan (de Gebruikers bij) 

Afnemer, op grond van deze overeenkomst, toegang wenst te geven tot deze betaalde 

plusmodule; 

 dat de soort informatie die op Zorgprisma wordt (of zal worden) aangeboden gebaseerd is op 

gegevens die al beschikbaar zijn of worden bij/voor Vektis, zoals gegevens over de vergoede 

declaraties en/of het onderhanden werk van de instellingen; 
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 dat het beschikbaar hebben van dezelfde soort informatie bij zowel Zorgverzekeraar(s) als 

Afnemer kan bijdragen aan de gesprekken die gevoerd worden in het kader van de 

contractering van Zorg en/of de geleverde Zorg;  

 dat Afnemer zich bewust is dat de door Vektis via Zorgprisma aan Afnemer aangeboden 

informatieproducten geen gegevens mogen bevatten die herleidbaarheid naar natuurlijke 

personen in de hoedanigheid van verzekerden of patiënten mogelijk maakt, maar dat de 

informatieproducten mogelijk wel concurrentiegevoelige informatie bevatten van de 

organisatie van Afnemer en/of Zorgverzekeraar(s) en daarmee vertrouwelijk van aard kan zijn en 

een passende bescherming vereist; 

 dat de begrippen, als benoemd in artikel 1 van de vigerende versie van de 

Productvoorwaarden Zorgprisma, ook op deze overeenkomst van toepassing zijn. 

 

verklaren te zijn overeengekomen: 

 

Artikel 1 Doel overeenkomst 

1.1. Vektis biedt Afnemer toegang tot de plusmodule op het GGZ-portaal op Zorgprisma  

(www. zorgprisma.nl) van Vektis aan, waardoor tenminste toegang verkregen kan worden tot 

de soorten informatie als weergegeven in bijlage A van deze overeenkomst. 

1.2. Met deze overeenkomst wil Vektis de wederzijdse rechten en plichten tussen Partijen in dit 

kader kenbaar maken. 

 

Artikel 2 Doelbinding 

2.1. Afnemer is slechts gerechtigd de in artikel 1 lid 1 bedoelde informatieproducten te gebruiken: 

a. in het kader van het zorgcontracteringsproces van de eigen organisatie; 

b. om inzicht te krijgen in de geleverde zorg van de eigen organisatie en andere groepen 

Zorgpartijen, ter ondersteuning en verbetering (van de kwaliteit) van de zorg van de eigen 

organisatie.  

2.2. Afnemer is gerechtigd de in artikel 1 bedoelde informatieproducten voor onbepaalde tijd te 

gebruiken. 

2.3. Afnemer is niet gerechtigd de in artikel 1 lid 1 bedoelde informatieproducten:  

a. door te leveren of ter beschikking te stellen (al dan niet tegen een tegenprestatie) aan 

derden1;  

b. te koppelen aan of te verrijken met andere gegevens(bronnen), met het doel deze tot 

persoonsgegevens, in de zin van de Wbp, te herleiden. 

2.4. Als de doelbinding, als benoemd in lid 1, voor Afnemer te beperkt blijkt te zijn, kan Afnemer 

schriftelijk en beargumenteerd aan Vektis om een uitbreiding hierop vragen. Afnemer is slechts 

gerechtigd de informatie voor de door Afnemer uitgebreidere doelbinding te gebruiken, 

nadat Afnemer van Vektis hiervoor expliciet en schriftelijk toestemming heeft ontvangen. 

 

Artikel 3 Van toepassing zijnde algemene en productspecifieke voorwaarden 

3.1. Op deze overeenkomst zijn de volgende voorwaarden van toepassing: 

a. de recentste versie van de Algemene voorwaarden van Vektis C.V. 

                                                      
1
 Zie in dit verband ook artikel 8 lid 6 en 7 van de Algemene voorwaarden van Vektis C.V. (versie 16-04-2014). 
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Deze algemene voorwaarden zijn te downloaden van de website van Vektis 

(www.vektis.nl).  

b. de recentste versie van de Productvoorwaarden Zorgprisma.  

De vigerende versie is bij het aanbod aan Afnemer bij deze overeenkomst gevoegd en is 

nadien opvraagbaar bij Vektis. 

3.2. De volgende passages en artikelen van de Algemene voorwaarden van Vektis, versie 16-04-

2014 zijn niet of aangepast van toepassing op deze overeenkomst: 

a. algemeen:  

 Onder 'schriftelijk' kan eveneens 'per e-mail' worden verstaan, mits in voorkomende 

situaties de e-mail(s) vanuit de Afnemer is/zijn gericht aan het e-mailadres 

zorgprisma@vektis.nl en deze, voor Vektis verifieerbaar, verzonden is/zijn door een 

daartoe door Afnemer gerechtigd persoon. 

 Onder de 'doelbinding' (artikel 8 lid 1 in de Algemene voorwaarden), dient hetgeen in 

artikel 2 van deze overeenkomst staat beschreven, verstaan te worden. 

 Voor 'offerte' dient 'overeenkomst' te worden gelezen.  

 Voor 'wederpartij' dient 'Afnemer' te worden gelezen.  

b. artikel 5 lid 4: deze bepaling is niet van toepassing. Het bepaalde in artikel 6 van deze 

overeenkomst treedt hiervoor in de plaats. 

c. artikel 6 lid 10: deze bepaling is van toepassing, maar hieronder dient niet te worden 

verstaan de (doorlopende) updates en aanpassingen (waaronder toevoegingen en/of 

verwijderingen) van de informatie(rapporten) op Zorgprisma, die Vektis doorvoert en eigen 

zijn aan het karakter van de dienst of het product die respectievelijk dat Vektis via 

Zorgprisma aanbiedt. 

d. Artikel 8 lid 2, 4, 8, 10 derde volzin tweede deel en lid 13 zijn niet van toepassing. De 

doelbinding en gebruikstermijn als weergegeven in artikel 2 van deze overeenkomst 

treden hiervoor in de plaats. 

e. Artikel 12 lid 3 is niet van toepassing. 

f. Artikel 13 lid 1 is van toepassing, voor 'klachtenreglement' dient hier echter 

'klachtenprocedure' gelezen te worden. 

g. Met betrekking tot artikel 17 lid 4 geldt dat de recentste versie van de Algemene 

voorwaarden van Vektis C.V. van toepassing is, maar met inachtneming van: 

 het bepaalde in artikel 9 van de Productvoorwaarden Zorgprisma en artikel 3 lid 3 

onder g van deze overeenkomst;  

 het bepaalde in artikel 5 lid 7 van de Algemene voorwaarden. 

3.3. De volgende passages en artikelen van de Productvoorwaarden Zorgprisma, versie 01-04-2015 

zijn niet  of aangepast van toepassing op deze overeenkomst: 

a. Artikel 3 lid 1 onder c is aangepast van toepassing. Afnemer kan voor de Gebruiker(s) die 

voor zijn rekening en risico toegang tot de plusmodule op het GGZ-portaal dienen te 

ontvangen, één of meerdere van de AGB-code(s) opgeven die formeel door Vektis aan 

Afnemer zijn toegekend. Dit geldt ook voor de namen van de organisaties die aan 

Afnemer toebehoren en waarvoor voornoemde Gebruikers toegang tot de plusmodule 

op het GGZ-portaal dienen te krijgen. (De in de tweede en derde volzin bedoelde 

gegevens moeten overeenkomen met de hierover geregistreerde gegevens in het AGB-

register van Vektis C.V.) 

http://www.vektis.nl/
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b. Artikel 3 lid 3 is niet van toepassing. Artikel 7 lid 1 van deze overeenkomst treedt hiervoor in 

de plaats. 

c. Artikel 4 lid 2 is aangepast van toepassing. Afnemer dient minimaal twee 

Contactpersonen aan te melden om de continuïteit van deze rol beter te borgen. 

d. Artikel 7 lid 2 is niet van toepassing. Het bepaalde in artikel 6 van deze overeenkomst 

treedt hiervoor in de plaats. 

e. Artikel 7 lid 3 onder a is niet van toepassing. 

f. Met betrekking tot artikel 7 lid 1 en 3 van de productvoorwaarden (‘beëindiging van de 

overeenkomst’) is eveneens het bepaalde in artikel 6 van deze overeenkomst van belang. 

g. Artikel 9 is van toepassing. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing als Vektis 

wijzigingen doorvoert in de Algemene voorwaarden van Vektis C.V. 

h. Artikel 13 lid 3 is aangepast van toepassing. Bij een inbreuk op de beveiliging van de 

persoonsgegevens, welke in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst van de 

Contactpersonen en Gebruiker(s) worden verwerkt, zal Vektis indien en voor zover dit 

noodzakelijk is op grond van de wet- en regelgeving, de inbreuk tevens melden aan de 

Autoriteit Persoonsgegevens, de Contactpersonen en Gebruikers2. 

i. artikel 15 lid 2 is aangepast van toepassing. De verwijzing naar artikel 17 lid 6 moet zijn 

artikel 17  

lid 7. 

3.4. Afnemer geeft door ondertekening van deze overeenkomst aan: 

a. dat hij ten tijde van de ondertekening van deze overeenkomst op de hoogte was van de 

van toepassing zijnde voorwaarden, als benoemd in lid 1 en met inachtneming van lid 2 

en 3; 

b. dat hij tijdig van de hier bedoelde voorwaarden kennis heeft kunnen nemen; 

c. dat hij de toepasselijkheid van deze voorwaarden erkent en accepteert. 

3.5. Indien er sprake is van een tegenstrijdigheid tussen de tekst in deze overeenkomst en delen 

van de overeenkomst die daarop van toepassing zijn verklaard, zoals de 'Algemene 

voorwaarden van Vektis C.V.' en de 'Productvoorwaarden Zorgprisma', dan geldt de volgende 

rangorde, waarbij het eerdergenoemde document voor gaat op het daarna genoemde 

document: 

1. deze overeenkomst; 

2. de Productvoorwaarden Zorgprisma; 

3. de Algemene voorwaarden van Vektis C.V. 

 

Artikel 4 Kosten 

4.1. Vektis biedt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 lid 1, en ter aanvulling op de 

basismodule GGZ op Zorgprisma, Afnemer de plusmodule GGZ op Zorgprisma aan volgens de 

in tabel 1 weergegeven abonnementsprijzen: 

Aantal aan Afnemer toebehorende organisatie(s) of  

AGB-code(s) waar Afnemer toegang tot wenst te 

ontvangen in de plusmodule GGZ op Zorgprisma: 

Abonnementsprijs per 

abonnementsjaar (exclusief 

btw) 

1 tot en met 3 € 3.500,- 

4 tot en met 6 € 7.000,- 

                                                      
2
 Dit naar artikel 34a Wbp. 
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7 tot en met 9 € 10.500,- 

10 tot en met 12 € 14.000,- 

Tabel 1 

4.2. Indien Afnemer voldoet aan de criteria als weergegeven in Bijlage II van de 

Productvoorwaarden Zorgprisma en een abonnement wenst te nemen op de plusmodule 

GGZ, is hij verplicht de op bladzijde 7 en 8 gevraagde gegevens, met betrekking tot Afnemer 

op te geven, te vermelden tot welke organisatie(s) en AGB-code(s) van Afnemer hij toegang 

wenst te krijgen op de plusmodule GGZ en welke abonnementsprijs per abonnementsjaar 

(exclusief btw) daarbij hoort volgens tabel 1 in lid 1.  

4.3. Alle kosten bij Afnemer - in de breedste zin - met betrekking tot het (potentieel) gebruik van 

Zorgprisma, komen voor rekening van Afnemer. 

 

Artikel 5 Tussentijdse wijzigingen van de overeenkomst 

5.1. Vektis is gerechtigd wijzigingen in het abonnementstarief, als bedoeld in artikel 4 lid 1 van deze 

overeenkomst, door te voeren, evenals in het maximum van het door Afnemer te benoemen 

aantal Gebruikers, als bedoeld in artikel 7 lid 1 van deze overeenkomst. Vektis is in gevallen als 

bedoeld in de eerste volzin verplicht Afnemer, via de Contactpersonen, minimaal drie 

maanden voor de inwerkingtreding hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. 

5.2. Vektis is gerechtigd voor de correspondentie over de in lid 1 bedoelde wijziging(en) het  

e-mailadres van de Contactpersoon te gebruiken. 

5.3. Afnemer wordt geacht te hebben ingestemd met de in lid 1 bedoelde wijziging(en) indien 

Afnemer niet schriftelijk tenminste één maand voor de datum waarop de betreffende 

wijziging(en) ingaat respectievelijk ingaan heeft aangegeven de overeenkomst te willen 

beëindigen. De overeenkomst komt in de laatst bedoelde situatie, tenzij nadrukkelijk en 

schriftelijk anders tussen Partijen wordt overeengekomen, op de ingangsdatum van de 

wijziging(en) te vervallen. 

5.4. Afnemer stemt er verder mee in dat Vektis met de door de Afnemer aangewezen 

Contactpersonen, namens hem rechtsgeldige afspraken maakt, mits dit zaken betreffen die 

vallen binnen het door Afnemer aan de Contactpersonen verleende mandaat, als 

weergegeven op het door Afnemer aan Vektis verstrekte 'Aanmeldingsformulier 

Contactpersoon Zorgprisma'. 

5.5. Overige wijzigingen in of op deze overeenkomst gelden uitsluitend indien en voor zover deze 

door beide Partijen schriftelijk en onder vermelding van de ingangsdatum zijn vastgelegd en 

ondertekend, en kunnen ook (op verzoek) tussentijds plaatsvinden. 

 

Artikel 6  Begin, duur en einde van de overeenkomst 

6.1. Deze overeenkomst gaat in op de Werkdag waarop Vektis schriftelijk aan de door Afnemer 

opgegeven Contactpersoon (respectievelijk Contactpersonen) heeft meegedeeld dat de 

door de Afnemer ondertekende versie van de overeenkomst is ontvangen en na controle 

daarvan is goedgekeurd. 

6.2. De ondertekening van de overeenkomst door Afnemer moet zijn verricht door een daartoe 

rechtsgeldig vertegenwoordigingsbevoegde functionaris bij Afnemer. De 

vertegenwoordigingsbevoegdheid van de in de eerste volzin bedoelde functionaris dient met 

de gegevens in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel overeen te komen. 
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6.3. Onverminderd het bepaalde in lid 5 en 6 wordt de overeenkomst (het abonnement) steeds 

aangegaan voor de duur van minimaal een jaar. Het abonnement wordt steeds stilzwijgend 

na de vervaldatum van het abonnementsjaar verlengd met een nieuw abonnementsjaar, 

tenzij er sprake is van een tijdige en schriftelijke opzegging van het abonnement, dan wel het 

abonnement eindigt (of tussentijds wordt beëindigd) op grond van een wettelijke bepaling 

en/of een van toepassing geworden bepaling in deze overeenkomst.   

6.4. Onverminderd hetgeen is bepaald in lid 5 en 6 dienen opzeggingen van het abonnement 

door de Afnemer steeds schriftelijk plaats te vinden, met inachtneming van een opzegtermijn 

van tenminste drie maanden voor de vervaldatum van het abonnementsjaar. Het verzoek tot 

beëindiging van het abonnement moet gericht zijn aan het postadres van Vektis C.V. (ter 

attentie van Zorgprisma) of aan zorgprisma@vektis.nl. 

6.5. Onverminderd het bepaalde in de Algemene voorwaarden van Vektis C.V. en de 

Productvoorwaarden Zorgprisma omtrent de beëindiging van de overeenkomst en met 

inachtneming van het bepaalde in lid 4 en 6 in dit artikel eindigt deze overeenkomst tussentijds 

indien: 

a. Afnemer niet langer de juridische eigenaar3 is van (een deel van) de organisatie(s) of AGB-

code(s), waar hij, via de plusmodule GGZ, toegang tot heeft; 

b. Afnemer niet (langer) de bevoegdheid heeft over de informatie te beschikken, waar hij, 

via de plusmodule GGZ, toegang tot heeft; 

c. Afnemer zijn abonnement op de plusmodule GGZ wenst uit te breiden met de toegang tot 

een of meerdere organisatie(s) of AGB-code(s) van Afnemer; 

d. Afnemer de toegang tot de plusmodule GGZ voor een deel van de organisatie(s) of AGB-

code(s), waarop hij zich heeft geabonneerd, om een andere reden dan bepaald onder a 

en/of b, wenst te beëindigen. 

6.6. Indien: 

a. lid 5 onder a en/of b van toepassing wordt, eindigt de overeenkomst per direct. Vektis zal 

in voorkomend geval zowel de toegang tot de basismodule GGZ als de plusmodule GGZ 

moeten beëindigen voor (de Gebruikers bij) Afnemer. Vektis berekent het 

abonnementsgeld dat Afnemer naar rato (nog) verschuldigd is respectievelijk was4.  

indien Afnemer voor de organisaties waar hij nog wel de juridische eigenaar van is 

respectievelijk waar hij nog wel de bevoegdheid voor heeft om over die informatie te 

gaan beschikken, kan Afnemer een nieuwe overeenkomst met Vektis aangaan, conform 

het bepaalde in artikel 4. Ten aanzien van de abonnementsduur als bedoeld in lid 4, zal 

gerekend worden als ware het abonnement niet onderbroken geweest, mits de 

onderbreking niet langer heeft geduurd dan drie weken en de nieuwe overeenkomst 

betrekking heeft op (een) AGB-code(s) waar Afnemer al toegang tot had; 

b. lid 5 onder c van toepassing is: 

 dient Afnemer: 

 zijn wens schriftelijk aan Vektis kenbaar te maken, evenals de door hem gewenste 

ingangsdatum; 

                                                      
3
 Dit kan bijvoorbeeld van toepassing zijn na de verkoop of na een juridische splitsing van één of meerdere van betreffende organisatie(s). 

4
 Vektis zal daarna voor terugbetaling van het te veel betaalde deel zorgdragen aan de rechtmatige eigenaar, voor zover de relevante 

gegevens in dit kader bij Vektis bekend zijn en voor zover aan Vektis geen opschortingsrecht toekomt. 
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 een nieuwe overeenkomst, als bedoeld in artikel 4 lid 2, aan te gaan met Vektis en 

daarbij op te geven tot welke organisaties en AGB-codes hij in totaal toegang wenst 

te ontvangen via de plusmodule GGZ.  

 zal Vektis, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 lid 1, in voorkomend 

geval: 

 na de ontvangst van de ondertekende nieuwe overeenkomst, de lopende 

overeenkomst met Afnemer (zo mogelijk) op gewenste ingangsdatum beëindigen 

en de nieuwe overeenkomst daarop aansluitend in laten gaan;  

 Afnemer schriftelijk op de hoogte stellen van de beëindiging van de oude 

overeenkomst en de ingangsdatum van de nieuwe overeenkomst, evenals de 

bijbehorende abonnementsprijs die Afnemer voor het nieuwe abonnement hiervoor 

verschuldigd is; 

 (indien van toepassing) Afnemer een factuur sturen voor de betaling van het (nog 

resterende) abonnementsgeld. 

c. lid 3 onder d van toepassing is: 

 dient Afnemer, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 lid 3 en 4: 

 zijn wens hiertoe schriftelijk aan Vektis kenbaar te maken, evenals de door hem 

gewenste ingangsdatum, met inachtneming van de opzegtermijn; 

 een nieuwe overeenkomst, als bedoeld in artikel 4 lid 2, aan te gaan met Vektis en 

daarbij op te geven tot welke organisaties of AGB-codes Afnemer nog wel toegang 

wenst te ontvangen via de plusmodule GGZ.  

 

 

 

 zal Vektis, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 lid 1, in voorkomend geval: 

 na de ontvangst van de nieuwe overeenkomst, de ‘oude’ overeenkomst met 

Afnemer in het kader van de plusmodule GGZ beëindigen op de vervaldatum van 

het abonnementsjaar en aansluitend daarop de nieuwe overeenkomst met 

Afnemer in laten gaan;  

 Afnemer schriftelijk op de hoogte stellen van de aankomende beëindiging van de 

lopende overeenkomst en de ingangsdatum van de nieuwe overeenkomst, evenals 

de abonnementprijs die Afnemer voor het nieuwe abonnement (nog) verschuldigd 

is per abonnementsjaar. 

 

Artikel 7 Overige bepalingen 

7.1. Afnemer is vrij in het bepalen van het aantal personen die hij voor iedere aan Afnemer 

toebehorende AGB-code(s), voor zijn rekening en risico, via de Contactpersoon als Gebruiker 

toegang wil laten geven tot de GGZ-modules waarop hij zich heeft geabonneerd. De door 

Afnemer aangewezen Gebruikers krijgen dan, voor zover deze Gebruikers toegang hebben tot 

dezelfde AGB-codes, allen toegang tot dezelfde voor Afnemer bestemde (soorten) informatie 

op Zorgprisma. 

7.2. Ten tijde dat Afnemer deze overeenkomst met Vektis aangaat en gedurende de looptijd van 

de overeenkomst, is Afnemer verplicht Vektis steeds tijdig, volledig en juist te informeren over al 

de relevante zaken die van invloed kunnen zijn op de toegang die Vektis, op grond van deze 
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overeenkomst, aan Afnemer verstrekt tot de basis- en plusmodule op het GGZ-portaal op 

Zorgprisma. 

7.3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 stemt Afnemer door ondertekening ermee in dat Vektis de 

gegevens die door of namens Afnemer zijn opgegeven (periodiek) mag toetsen aan de over 

hem geregistreerde gegevens in het AGB-register van Vektis en dat Vektis op basis daarvan of 

op grond van andere gewichtige redenen gerechtigd is af te zien van het aangaan van 

onderliggende overeenkomst met Afnemer of de lopende overeenkomst te beëindigen, indien 

de door Afnemer opgegeven organisatie(s) en/of AGB-codes volgens de gegevens in het 

AGB-register niet (meer) toebehoren aan Afnemer of Vektis voor het afzien van het aangaan 

van de overeenkomst of de beëindiging een andere gewichtige reden heeft. Vektis is niet 

aansprakelijk voor eventuele (gevolg)schade indien Afnemer, als gevolg van het bepaalde in 

de eerste volzin, (gevolg)schade lijdt. 

7.4. Indien de organisatie van Afnemer fuseert breidt Vektis niet automatisch de toegangsrechten 

op de basismodule GGZ en/of plusmodule GGZ voor Afnemer hiervoor uit. Afnemer dient in 

voorkomend geval hierover zelf contact op te nemen met Vektis. 

7.5. Afnemer stemt door ondertekening ermee in dat Vektis de reeds door (of namens) Afnemer 

benoemde Gebruiker(s) van de basismodule GGZ nu ook toegang geeft tot de informatie voor 

Afnemer op de plusmodule GGZ, waar Afnemer zich op grond van deze overeenkomst op 

abonneert.  

7.6. Vektis kent de plusmodule GGZ toe binnen vijf Werkdagen na de ingangsdatum van deze 

overeenkomst, mits de door Contactpersoon op te geven (persoons)gegevens van de 

Gebruiker juist, volledig en tijdig zijn aangeleverd aan Vektis. 

7.7. Indien één of meerdere bepalingen van deze overeenkomst nietig blijken te zijn of door de 

rechter nietig worden verklaard, behouden de overige bepalingen van deze overeenkomst 

met de Afnemer hun rechtskracht. Vektis zal voor een nietige of vernietigde bepaling een 

bepaling in de plaats stellen die zoveel mogelijk benadert wat Partijen waren 

overeengekomen.  

7.8. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze 

overeenkomst, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. 

 

 

Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend. 

 

Statutaire naam van Afnemer  

Statutair gevestigd te  

Gevestigd in de plaats   

Ingeschreven in het Handelsregister van de 

Kamer van Koophandel onder het nummer 

 

Straat en postcode (vestigingsadres)  

 

 

Afnemer vraagt door ondertekening toegang te verkrijgen tot de plusmodule GGZ voor de 

volgende organisaties en AGB-codes: 

Aantal Statutaire naam van de organisatie AGB-code Met inachtneming van het 

bepaalde in artikel 5 lid 1, zal 

dit bedrag per 
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abonnementsjaar worden 

gefactureerd aan Afnemer: 

1.   
in totaal (voor tot en met drie 

organisaties) € 3.500,-  

(exclusief btw) 2.   

3.   

4.   
in totaal (voor tot en met zes 

orga isaties) € 7.000,-  

exclusief btw) 5.   

6.   

7.   
in totaal (voor tot en met 

negen organisaties) € 10.500,-  

(exclusief btw) 8.   

9.   

10.   
in totaal (voor tot en met 

twaalf organisaties) € 14.000,-  

(exclusief btw) 11.   

12.   
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Afnemer verklaart door ondertekening dat hij zijn gegevens naar waarheid heeft ingevuld en dat de 

voornoemde organisaties ten tijde van ondertekening juridisch aan Afnemer toebehoren. 

 

Voorletter(s) en naam rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door 

 

Functie  

Handtekening rechtsgeldig vertegenwoordiger bij Afnemer 

 

 

 

 

 

Datum  

Adres en afdeling (en/of functionaris) waaraan 

de factuur gericht moet worden bij Afnemer 

 

 

 

Statutaire naam van Vektis Vektis C.V. 

Statutair gevestigd te Zeist 

Kantoorhoudend te  Zeist 

Straat en postcode (vestigingsadres) Sparrenheuvel 18,  

3708 JE 

Voorletter(s) en naam rechtsgeldig 

vertegenwoordiger  

H.C. Bennema 

Functie Algemeen Directeur 

Handtekening rechtsgeldig vertegenwoordiger Vektis C.V. 

 

Datum 14-04-2016  
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BIJLAGE A 

 

Vektis biedt u de volgende zaken als minimale set aan5: 

 

Zorgprisma GGZ Basis GGZ Plus 

Spiegelinformatie kosten en volumes    

Praktijkvariatie GGZ   

EPA-vignettenstudie    

Uitkomsten van de Monitor Basis GGZ   

Volumes en kosten per patiënt   

Benchmark naar instellingstype   

Marktaandeel van de instelling per gemeente 

 

Kosten per regio 

  

 

Kosten per jaar (abonnement) gratis € 3.500,- * 

* Exclusief btw en met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 lid 1 en artikel 5 van deze overeenkomst. 

 

Spiegelinformatie kosten en volumes 

Deze rapportages bevatten macrocijfers over de GGZ, die gebruikt kunnen worden om een landelijk 

marktbeeld te vormen of als spiegelinformatie voor de eigen instelling. 

 

Praktijkvariatie GGZ 

Dit is een jaarlijks terugkerende analyse die verschillen tussen regio’s en instellingen (geanonimiseerd 

of geaggregeerd naar type instelling) in kaart brengt op het gebied van de behandeling en 

opnames binnen de GGZ.  

 

EPA-vignettenstudie 

Dit geeft een overzicht van het totaal aantal patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen 

(EPA) en de gemiddelde zorgkosten van deze patiënten op landelijk niveau en per gemeente. De 

patiënten zijn ingedeeld in vignetten die de zwaarte van de geleverde zorg weergeven. 

 

Uitkomsten van de Monitor Basis GGZ 

Halfjaarlijkse rapportage die door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt 

gepubliceerd en is opgesteld door KPMG Plexus samen met Vektis. De rapportage beschrijft de 

veranderingen in de GGZ door de invoering van de Basis GGZ. 

 

  

                                                      
5
 Voor de producten die op Zorgprisma GGZ Basis en Plus worden aangeboden geldt dat hierbij steeds rekening wordt gehouden met de 

geldende wet- en regelgeving op het gebied van het Mededingings- en het privacyrecht.  
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Volumes en kosten per patiënt 

Deze rapportage bevat informatie over kosten en volumes, zowel op totaalniveau als over het 

gemiddelde per patiënt (totaal gedeeld door aantal patiënten). In dit rapport kan de eigen 

instelling worden vergeleken met landelijke cijfers.  

 

Benchmark naar instellingstype 

In dit rapport kan de eigen instelling vergeleken worden met geaggregeerde informatie van een 

groep van andere instellingen, van bijvoorbeeld hetzelfde type.  

 

Marktaandeel van de instelling per regio 

Dit geeft een overzicht van het marktaandeel (in aantal DBC’s en in vergoed bedrag) van de eigen 

instelling per regio, en is door de Gebruiker zelf samen te stellen, door verschillende gemeenten te 

kiezen. Het uitsplitsen naar hoofddiagnose is ook mogelijk.  

 

Kosten per regio  

Dit rapport geeft een overzicht van kosten per verzekerde per regio, opgesplitst naar echelon en 

leeftijdscategorie.  

 

 


