Algemene leveringsvoorwaarden onderlinge dienstverlening
St. Antonius Ziekenhuis
ARTIKEL 1: TOEPASSINGSGEBIED
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Deze Algemene leveringsvoorwaarden onderlinge dienstverlening (“de
Leveringsvoorwaarden”) zijn van toepassing op de levering van medisch
specialistische zorg door het St. Antonius Ziekenhuis (“Antonius”) aan andere
Zorginstellingen in het kader van onderlinge dienstverlening.
Onder onderlinge dienstverlening wordt verstaan het leveren van zorg als (onderdeel
van een) dbc-zorgproduct door Antonius of medisch specialisten werkzaam bij
Antonius (niet zijnde de hoofdbehandelaar) in opdracht van een andere
Zorginstelling (“de Zorginstelling”). De door Antonius uitgevoerde diensten en
verrichtingen worden bij de Zorginstelling in rekening gebracht die de betreffende
patiënt in behandeling heeft, conform de Leveringsvoorwaarden. Voor deze
dienstverlening zal Antonius geen dbc-zorgproduct of overig zorgproduct declareren
bij zorgverzekeraars.
Antonius is gerechtigd bij de uitvoering van de verzochte diensten en verrichtingen
derden in te schakelen. Deze voorwaarden gelden mede ten behoeve van personen
die bij Antonius werkzaam zijn en iedereen die door Antonius wordt ingeschakeld.
Bij individuele contractuele afspraken over onderlinge dienstverlening door Antonius
sluiten betrokken partijen zo veel mogelijk aan bij de Leveringsvoorwaarden. Voor
zover (bestaande) individuele contractuele afspraken met zorgaanbieders afwijken
van de Leveringsvoorwaarden, gaan zij voor op de afwijkende bepalingen in de
Leveringsvoorwaarden en de daarbij behorende bijlagen.
De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt hierbij
uitdrukkelijk uitgesloten.

ARTIKEL 2: KWALITEIT DIENSTVERLENING
2.1.

2.2.

Antonius en de Zorginstelling houden zich in het kader van de onderlinge
dienstverlening aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Wet
kwaliteit, klachten en geschillen zorg (“Wkkgz”), de Wet op de Beroepen in de
Individuele Gezondheidszorg (“Wet BIG”), de Wet op de Geneeskundige
Behandelingsovereenkomst (“WGBO”) en de Wet marktordening gezondheidszorg
(“Wmg”).
Antonius levert zorg in het kader van de onderlinge dienstverlening conform hetgeen
binnen het betreffende medisch specialisme aanvaard en gebruikelijk is, rekening
houdende met de stand van de medische wetenschap en praktijk, de geldende weten regelgeving, medische ethiek en de door de beroepsgroep opgestelde (kwaliteitsen veiligheids-) richtlijnen, protocollen en standaarden.
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ARTIKEL 3: TARIEVEN DIENSTVERLENING
3.1.

3.2.

Antonius hanteert voor de door haar uitgevoerde diensten en verrichtingen in het
kader van onderlinge dienstverlening vaste tarieven. De door Antonius gehanteerde
tarieven voor diensten en verrichtingen zijn opgenomen in de Prijslijst onderlinge
dienstverlening (bijlage 1). De Prijslijst onderlinge dienstverlening kan periodiek
herzien worden.
Als diensten of verrichtingen worden aangevraagd die niet zijn opgenomen in de
Prijslijst onderlinge dienstverlening of in andere tussen partijen gemaakte afspraken,
gelden de op het moment van de activiteit vigerende integrale NZa tarieven. Als
voor de verzochte dienst of verrichting geen tarief is vastgesteld door de NZa, treden
partijen in overleg over het te hanteren tarief/geldt een voor Antonius
kostendekkend tarief.

ARTIKEL 4: FACTURERING EN BETALING
4.1.

4.2.
4.3.
4.4.

Partijen registreren en factureren de onderlinge dienstverlening conform de NZa
Regeling medisch specialistische zorg (NR/REG-1816) en Beleidsregel prestaties en
tarieven medisch specialistische zorg (BR/REG-18154), of de op dat moment
geldende daarop volgende Regelingen.
Antonius factureert wekelijks de in het kader van onderlinge dienstverlening
uitgevoerde diensten en verrichtingen aan de Zorginstelling.
De Zorginstelling zal de factuur binnen 30 dagen na factuurdatum voldoen. De
mogelijkheid van opschorting of verrekening van de factuur is uitgesloten.
Bij gebreke van betaling binnen deze termijn is de Zorginstelling in verzuim en is zij
aansprakelijk voor voldoening van de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a
BW, alsmede voor alle door Antonius in verband met de invordering gemaakte
kosten.

ARTIKEL 5: PRIVACY
5.1.

5.2.

De uitwisseling van (medische) persoonsgegevens in het kader van de onderlinge
dienstverlening dient plaats te vinden conform de geldende wet- en regelgeving voor
de bescherming van persoonsgegevens en uitwisseling van vertrouwelijke medische
informatie, waaronder de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens
in de zorg, de Gedragscode Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg, de
Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”) met bijbehorende
Uitvoeringswet en de WGBO.
De Zorginstelling garandeert dat zij de persoonsgegevens die zij verstrekt aan
Antonius in het kader van de onderlinge dienstverlening, verwerkt conform de
geldende wet- en regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens en
uitwisseling van vertrouwelijke medische informatie. Daaronder wordt mede
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5.3.

verstaan het verkrijgen van de noodzakelijke toestemming van de patiënt voor de
verwerking van persoonsgegevens onder de verantwoordelijkheid van de
Zorginstelling. Voor zover er sprake is van ‘gezamenlijke
verwerkingsverantwoordelijkheid’ voor de verwerking van persoonsgegevens in het
kader van de onderlinge dienstverlening door Antonius geldt dat de Zorginstelling
verantwoordelijk is voor de nakoming van de verplichtingen van beide partijen uit de
AVG. Dit betreft onder meer de verplichting om de betrokkenen te voorzien van
informatie, waaronder informatie over de rol en verantwoordelijkheid van Antonius.
Voor zover Antonius bij de uitvoering van de onderlinge dienstverlening
persoonsgegevens verwerkt onder de instructie en verantwoordelijkheid van de
Zorginstelling, draagt de Zorginstelling zorg voor het vastleggen van de
noodzakelijke voorwaarden in een verwerkersovereenkomst, tenzij een andere
verwerkersovereenkomst is gesloten tussen Antonius en de Zorgverlener.

ARTIKEL 6: GEHEIMHOUDING
6.1.

6.2.

Partijen zullen alle informatie die op enigerlei wijze ter kennis is gekomen of
gebracht in het kader van de uitvoering van de onderlinge dienstverlening
vertrouwelijk behandelen.
Partijen zullen de informatie bedoeld in lid 1 uitsluitend aanwenden ter uitvoering
van de onderlinge dienstverlening. Daarbuiten zullen partijen de informatie niet aan
derden verstrekken of op enige andere wijze openbaar maken, behoudens de
voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

ARTIKEL 7: AANSPRAKELIJKHEID
7.1.
7.2.
7.3.

Partijen zijn ieder verantwoordelijk en aansprakelijk voor eigen handelen of nalaten
bij de uitvoering van de onderlinge dienstverlening.
Partijen dragen er zorg voor dat zij bij de uitvoering van de onderlinge
dienstverlening afdoende verzekerd zijn voor aansprakelijkheid.
De Zorginstelling vrijwaart Antonius en haar hulppersonen voor aanspraken van
derden die het directe of indirecte gevolg zijn van niet-nakoming van de
Leveringsvoorwaarden of individuele contractuele afspraken als bedoeld in artikel 1.4
van de Leveringsvoorwaarden.

ARTIKEL 8: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
8.1.
8.2.

Op de Leveringsvoorwaarden en overige afspraken in het kader van de onderlinge
dienstverlening door Antonius, is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen die in het kader van de onderlinge dienstverlening tussen Antonius en
de Zorginstelling kunnen ontstaan, zullen aanhangig worden gemaakt bij de
bevoegde rechter in het arrondissement waar Antonius gevestigd is.
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bijlage
1
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Omschrijving
Prijslijst Onderlinge Dienstverlening
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