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VOORWAARDEN VOOR HET ONLINE BESTELLEN VAN EEN ABONNEMENT OP
MIJN VILANS PROTOCOLLEN VOOR ZZP’ERS IN DE ZORG EN
ZORGORGANISATIES MET EEN JAAROMZET VAN MINDER DAN ZES
MILJOEN EURO
Artikel 1. Algemeen
1.
Vilans heeft ten behoeve van zorginstellingen verschillende protocollen op het gebied van "Voorbehouden,
Risicovolle en Overige handelingen" beschikbaar, de zogenaamde Vilans Protocollen, die zijn opgenomen in
het bestand ‘Mijn Vilans Protocollen’.
2.
Mijn Vilans Protocollen (hierna MVP) is een elektronische verzameling die naast de protocollen ook
informatie bevat over de onderwerpen waarvoor de protocollen geschreven zijn (sondevoeding, injecteren,
infuus etc.), verwijzingen naar landelijke richtlijnen op het gebied van hygiëne- en infectiepreventie, wet BIG
en cytostatica. (Zie in dit verband ook het tweede lid van artikel 8 van deze voorwaarden).
3.
Onderhavige voorwaarden zijn speciaal geschreven voor zorginstellingen, die medewerkers hebben die
werkzaam zijn in het primaire zorgproces, en met een jaaromzet van minder dan zes miljoen euro en voor
ZZP’ers die als zelfstandige werkzaam zijn in het primaire zorgproces. Indien voorgenoemden online een
abonnement hebben genomen op Mijn Vilans Protocollen, worden zij in onderhavige voorwaarden aangeduid
als ‘Abonnee’.
Artikel 2. Abonnement betreffende de Vilans Protocollen
1.
Abonnee krijgt door het online bestellen en betalen (via iDEAL) van het abonnement recht op toegang tot Mijn
Vilans Protocollen.
1.
Vilans verplicht zich Mijn Vilans Protocollen en actualisaties daarvan aan Abonnee beschikbaar te stellen.
2.
Vilans verplicht zich het Bestand en actualisaties daarvan via MVP aan Abonnee beschikbaar te stellen.
3.
De Vilans Protocollen zijn in beginsel 24 uur per dag, 7 dagen per week toegankelijk. Vilans kan aan de wijze
van toegang (technische) voorwaarden verbinden en is gerechtigd om te allen tijde (tijdelijke) maatregelen te
nemen om misbruik of overbelasting van systemen (preventief of correctief) te voorkomen.
4.
Vilans zal zich overeenkomstig de eisen van redelijkheid en billijkheid inspannen voor het toegankelijk houden
van de Vilans Protocollen. Vilans behoudt zich het recht voor om de Vilans Protocollen tijdelijk buiten gebruik
te stellen of het gebruik te beperken, wanneer dat nodig is voor onderhoud of verbetering van het
onderliggende IT-systeem of indien bijzondere omstandigheden (beveiligingsincidenten etc.) zulks
noodzakelijk maken.
5.
Het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de Vilans Protocollen geeft geen recht op (gedeeltelijke) restitutie van
abonnementsgeld.
6.
Abonnee ontvangt maximaal vier maal per jaar een update. Het moment waarop de update beschikbaar wordt
gesteld, wordt minimaal twee weken voor het beschikbaar komen aangekondigd.
7.
Vilans is auteursrechthebbende van de content van MVP en verbiedt in die hoedanigheid dat Abonnee daarin
wijzigingen aanbrengt.
Artikel 3. Verplichtingen van Abonnee betreffende de toegang
1.
Wat betreft een geabonneerde zorgorganisatie hebben alleen de door de organisatie Geautoriseerde Gebruikers
toegang tot MVP.
2.
De ZZP’er als bedoeld in het vijfde lid van artikel 1, die online Abonnee is geworden, is vanaf dat moment
Geautoriseerde Gebruiker.
3.
De Zorgorganisatie die online een abonnement neemt, dient te beslissen welke van zijn medewerkers worden
aangemerkt als Geautoriseerde Gebruikers.
4.
Abonnee ziet er op toe dat slechts Geautoriseerde Gebruikers gebruik maken van MVP.
Artikel 4. Duur abonnement, hoogte abonnementsgeld en betaling
1.
Het abonnement wordt steeds aangegaan voor de duur van 12 maanden en dient na afloop van die periode - al
dan niet aansluitend - online weer opnieuw te worden overeengekomen. Abonnementen op basis van
onderhavige voorwaarden kunnen worden overeengekomen met ingang van 2 februari 2021.
2.
Het abonnementsgeld voor een zorgorganisatie als beschreven in het derde lid van artikel 1 met een jaaromzet
van minder dan € 700.000 ,- bedraagt per 12 maanden € 150,-. Bij een jaaromzet van € 700.000 ,- tot 1 miljoen
euro is het abonnementsgeld € 500.,-. Bij een jaaromzet van € 1.000.000,- tot 6.000.000,- euro is het
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3.
4.
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abonnementsgeld € 1.000,-. Voor ZZP’ers als beschreven in het derde lid van artikel 1 bedraagt het
abonnementsgeld per 12 maanden € 30,-.
Betaling van het abonnementsgeld is uitsluitend mogelijk bij vooruitbetaling via iDEAL.
Vilans heeft het recht de abonnementsprijzen te wijzigen. Gewijzigde prijzen gaan pas in nadat een nieuwe
abonnementsperiode van 12 maanden met de Abonnee is overeengekomen.
Met betrekking tot het wijzigen van de overige voorwaarden wordt verwezen naar de slotbepaling (art. 9).

Artikel 5. Intellectueel eigendom en gebruik
1.
Vilans verklaart auteursrechthebbende te zijn van MVP.
2.
MVP is uitsluitend bestemd voor gebruik door Geautoriseerde Gebruikers en mogen niet ter beschikking
worden gesteld aan derden.
3.
Bij overtreding van het gestelde in het vorige lid verbeurt Abonnee direct aan Vilans en zonder dat rechterlijke
tussenkomst is vereist een boete gelijk aan vijf keer het jaarlijkse abonnementsgeld zoals dat geldt op het
moment van de overtreding.
Artikel 6. Beperking aansprakelijkheid
1.
MVP wordt met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Vilans is echter niet aansprakelijk voor schade
geleden door Abonnee of derden welke ontstaan is door toepassing van MVP.
2.
Vilans is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het tijdelijk niet beschikbaar zijn van MVP, zoals (maar
daartoe niet beperkt) ten gevolge van onderhoud of storingen , door een gebrekkige online verbinding,
storingen in de apparatuur van Abonnee of stroomstoringen. Abonnee wordt er in dat verband uitdrukkelijk op
gewezen, dat voor toepassingen waarbij (tijdige) beschikbaarheid van bepaalde materialen van MVP
noodzakelijk is, Abonnee deze materialen lokaal dient vast te leggen (wat op dit moment mogelijk is door het
materiaal af te drukken op papier of naar een zogenaamde pdf printer door te geven).
Artikel 7. Privacy
Indien en voor zover er persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de uitvoering van het abonnement
zullen partijen overeenkomstig de AVG handelen. In beginsel wordt er van uitgegaan dat partijen voor de
verwerking van persoonsgegevens zelfstandig verantwoordelijke zijn. Mocht dit in een specifiek geval anders
zijn wordt zo nodig een afzonderlijke verwerkersovereenkomst afgesloten.
Artikel 8. Toepasselijk recht en forumkeuze
Deze overeenkomst wordt beheerst door het Nederlands recht. De Rechtbank Midden Nederland, locatie
Utrecht is bij uitsluiting van iedere andere rechter in eerste aanleg bevoegd om van geschillen kennis te nemen.

Deze voorwaarden kunnen worden aangehaald als MVP- abonnementsvoorwaarden ZKO en ZZP d.d. 2 februari 2021.
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