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OVEREENKOMST 

IN HET KADER VAN DE TOEGANG TOT DE BASISMODULE  

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

 

De ondergetekenden: 

Vektis C.V., ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken 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 4 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 

(gedrags)codes 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) 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 Zorgprisma van Vektis 

toegankelijk te maken; 

 dat Afnemer behoort tot tenminste één van de doelgroepen voor het portaal medisch-

specialistische zorg (MSZ), als weergegeven in bijlage II van de Productvoorwaarden Zorgprisma; 

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

een betaalde module in gebruik heeft en aan (de Gebruikers bij) Afnemer, op grond van deze 

overeenkomst, toegang wil geven tot de gratis basismodule; 

 dat ZN, Zorgverzekeraars en Zorgpartijen streven naar vermindering van de administratieve lasten 

en de informatie die op Zorgprisma aangeboden wordt gebaseerd is op gegevens (van veelal de 

vergoede declaraties) die al beschikbaar zijn bij Vektis; 

 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 bevatten die herleidbaarheid naar natuurlijke personen in de 

hoedanigheid van verzekerden of patiënten mogelijk maakt, maar mogelijk wel 

concurrentiegevoelige informatie bevatten van de organisatie van Afnemer en/of 
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Zorgverzekeraar(s) en daarmee vertrouwelijk van aard kan zijn en een passende bescherming 

vereist; 

 dat de begrippen, als benoemd in artikel 1 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 basismodule op het MSZ-portaal op Zorgprisma (www. 

Zorgprisma.nl) van Vektis, waardoor toegang verkregen kan worden tot de informatierapporten 

die betrekking hebben op de MSZ, voor zover deze behoren tot de basismodule. In deze 

informatieproducten wordt (voor zover dit van toepassing is) aan Afnemer onder meer inzage 

gegeven in de gegevens MSZ van zijn eigen organisatie (gespecificeerd naar zorgverzekeraar), 

de gegevens van alle instellingen als totaal en de gegevens naar zorgverzekeraar als totaal. 

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

kenbaar maken die hierop van toepassing zijn. 

 

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 MSZ van de eigen organisatie. 

b. ter ondersteuning en verbetering van de (kwaliteit) van de eigen bedrijfsvoering.  

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 

derden.  

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

de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens, 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. 

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 

deze productvoorwaarden zijn vervolgens nadien opvraagbaar bij Vektis. 

3.2. De volgende passages en artikelen van de in lid 1 onder a benoemde voorwaarden 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. 

 voor de 'doelbinding' (artikel 8 lid 1 in de algemene voorwaarden), dient hetgeen in 

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

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

http://www.vektis.nl/
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 voor 'wederpartij' dient 'Afnemer' te worden gelezen.  

b. 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 die Vektis via Zorgprisma aanbiedt. 

c. 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. 

d. de in artikel 1 door Vektis aan Afnemer aangeboden dienst, wordt aan Afnemer zonder 

financiële tegenprestatie aangeboden (zie artikel 4 van deze overeenkomst). Artikel 12 van 

de algemene voorwaarden is slechts van toepassing voor zover er sprake is (of moet zijn) 

van betaling en/of (incasso)kosten.  

e. artikel 13 lid 1 is van toepassing, voor 'klachtenreglement' dient hier echter 

'klachtenprocedure' gelezen te worden. 

f. met betrekking tot artikel 17 lid 4 geldt dat de recentste versie van de algemene 

voorwaarden van toepassing is, maar met inachtneming van: 

 het bepaalde in artikel 9 van de Productvoorwaarden Zorgprisma;  

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

3.3. 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 2; 

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

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

3.4. Ingeval van 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: 

1. deze overeenkomst; 

2. de Productvoorwaarden Zorgprisma; 

3. de Algemene voorwaarden van Vektis C.V. 

 

Artikel 4 Kosten 

4.1. Voor Afnemer zijn voor de toegang tot en het mogen gebruiken van de informatie als bedoeld in 

artikel 1 en 2 van deze overeenkomst, geen kosten verbonden. 

4.2. Met uitzondering van het in lid 1 bepaalde komen alle overige kosten die Afnemer - in de 

breedste zin - moet maken met betrekking tot het (potentieel) gebruik van Zorgprisma, voor 

rekening van Afnemer (zoals bijvoorbeeld het leren gebruiken van de informatie binnen de eigen 

organisatie en de inzet van de Contactpersoon). 

4.3. Indien Afnemer ook andere dan de in artikel 1 lid 1 bedoelde informatieproducten wenst af te 

nemen, kunnen daar wel kosten voor Afnemer aan zijn verbonden. In voorkomend geval zal dat 

(aanvullend) tussen Partijen vooraf en schriftelijk worden overeengekomen. 

 

Artikel 5 Begin en duur van de overeenkomst 

5.1. Deze overeenkomst gaat in op de Werkdag waarop Vektis van Afnemer de aan hem 

aangeboden overeenkomst ondertekend terugontvangt. De ondertekening van de 

overeenkomst moet zijn verricht door een daartoe rechtsgeldig vertegenwoordigingsbevoegde 

functionaris bij Afnemer. 

5.2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van de in lid 1 bedoelde functionaris, dient met de 

gegevens in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken overeen te komen. 

5.3. Abonnementen worden stilzwijgend per kalenderjaar verlengd. Opzeggingen dienen schriftelijk 

te geschieden, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie maanden, dus vóór 

1 oktober van enig kalenderjaar.  
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Artikel 6 Tussentijdse wijzigingen van de overeenkomst 

6.1. Afnemer stemt ermee in dat Vektis met de door de Afnemer aangewezen Contactpersoon 

rechtsgeldige afspraken maakt, mits dit zaken betreffen die vallen binnen het door Afnemer aan 

Contactpersoon verleende mandaat, als weergegeven op het door Afnemer in te vullen en aan 

Vektis te verstrekken 'Aanmeldingsformulier Contactpersoon Zorgprisma'. (Dit aanmeldformulier 

verstrekt Vektis aan Afnemer.) 

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

door beide Partijen schriftelijk zijn goedgekeurd met vermelding van de ingangsdatum van de 

betreffende wijziging. 

 

Artikel 7 Overige bepalingen 

7.1. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.  

7.2. 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.  

7.3. 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 en Fabrieken onder het nummer 

 

Straat, postcode (vestigingsadres)  

Voorletter(s) en naam rechtsgeldig vertegenwoordigd door  

Functie  

Handtekening rechtsgeldig vertegenwoordiger bij Afnemer 

 

 

Datum  

 

Statutaire naam van Vektis Vektis C.V. 

Statutair gevestigd te Zeist 

Kantoorhoudend te  Zeist 

Straat, postcode (vestigingsadres) Sparrenheuvel 18, 3708 JE 

Voorletter(s) en naam rechtsgeldig vertegenwoordigd door H.C. Bennema 

Functie Algemeen Directeur 

Handtekening rechtsgeldig vertegenwoordiger Vektis C.V. 
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Datum  

 


