Gebruiksvoorwaarden
1. Definities
1.1 Applicatie: de webapplicatie van THC, voor het elektronisch voorschrijven van anticonceptie
middelen (o.a. spiralen, implantaten) en voor het elektronisch verwerken van recepten.
1.2 Gebruiker:

de

gebruiker

van

de

Applicatie,

zijnde

een

huisartsenpraktijk,

verloskundigenpraktijk of apotheek.
1.3 Licentie: de licentie voor de Applicatie zoals verleend op grond van artikel 3.1 van de
Gebruiksvoorwaarden.
1.4 THC: Titus Health Care B.V., gevestigd aan de Kruisweg 647, 2132 NC, te Hoofddorp.

2. Toepasselijkheid Gebruiksvoorwaarden
2.1 Op het gebruik van Applicatie zijn de onderhavige Gebruiksvoorwaarden van toepassing.
2.2 Voor het gebruik van de Applicatie dient de Gebruiker de Gebruiksvoorwaarden te
accepteren.
3. Licentie
3.1 THC verleent hierbij aan de Gebruiker een niet-overdraagbare, opzegbare, royalty-vrije
licentie om de Applicatie binnen diens huisartsenpraktijk, verloskundigenpraktijk of apotheek
te gebruiken, uitsluitend voor het elektronisch voorschrijven van anticonceptiemiddelen (o.a.
spiralen en implantaten) en voor het elektronisch verwerken van recepten (hierna te
noemen: “Licentie”).
3.2 De Licentie mag door de Gebruiker niet aan derden in sublicentie worden gegeven.
4. Kosten
4.1 Aan de Licentie zijn geen kosten verbonden.
4.2 De Gebruiker ontvangt geen vergoeding of korting vanwege het gebruik van de Applicatie.
4.3 Het verlenen van de Licentie heeft nadrukkelijk niet tot doel om het voorschrijven of ter hand
stellen van een geneesmiddel of medisch hulpmiddel te bevorderen.
5. Geen garantie, updates, vragen
5.1 THC verstrekt de Applicatie “as is” en biedt geen garantie dat de Applicatie foutloos werkt.
THC is niet verplicht om updates van de Applicatie te ontwikkelen.
5.2 THC biedt geen garantie dat het gebruik van de Applicatie geen inbreuk maakt op
intellectuele eigendomsrechten van een derde.
5.3 Bij technische vragen over het gebruik van de Applicatie of in geval van storingen dient de
Gebruiker op werkdagen contact op te nemen met de helpdesk van BRISP welke namens
THC het onderhoud van de applicatie verzorgt: support@brisp.nl of 050 -2011460.

6. Verplichtingen van de Gebruiker, persoonsgegevens
6.1 De Gebruiker garandeert dat deze een huisartsenpraktijk, verloskundigenpraktijk of
apotheek is.
6.2 De Gebruiker is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van vennoten,
werknemers en andere betrokkenen van de Gebruiker en van persoonsgegevens van diens
patiënten, welke gegevens door of namens Gebruiker in of met de Applicatie verwerkt
worden.
6.3 De Gebruiker zal vennoten, werknemers en andere betrokkenen van de Gebruiker en diens
patiënten informeren over en zo nodig toestemming vragen voor de verwerking van
persoonsgegevens in of met de Applicatie.
6.4 De Gebruiker zal met THC een verwerkersovereenkomst afsluiten.
6.5 De Gebruiker garandeert dat zij zo nodig over toestemming van betrokkenen beschikt, op
grond

waarvan

THC

gerechtigd

is

om

op

basis

van

(gepseudonimiseerde)

persoonsgegevens in de Applicatie benchmark data te (laten) genereren, om inzicht te
verkrijgen in de aantallen voorgeschreven anticonceptiemiddelen per huisartsenpraktijk en
per verloskundigenpraktijk. THC krijgt echter nimmer inzage in recepten of patiëntgegevens.
THC zal de genoemde benchmark data uitsluitend voor interne bedrijfsdoeleinden
gebruiken.
6.6 De personen die de Applicatie namens Gebruiker gebruiken, dienen zich voorafgaand aan
het gebruik van de Applicatie éénmalig te registreren. Gebruiker is verantwoordelijk voor
geheimhouding van inlogcode(s) en wachtwoord(en) om ongeautoriseerde toegang tot de
Applicatie en misbruik van de Applicatie te voorkomen.
7. Intellectuele Eigendomsrechten
7.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Applicatie en updates daarvan,
zijn eigendom van THC.
7.2 Indien een derde de Gebruiker beschuldigt van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten
door het gebruik van de Applicatie zal de Gebruiker THC daarvan onmiddellijk in kennis
stellen.
7.3 THC heeft het recht te beslissen of juridisch verweer wordt gevoerd in geval van een
beweerdelijke inbreuk door gebruik van de Applicatie.
7.4 In geval van (mogelijke) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, heeft THC het recht om
de Licentie te beëindigen. Artikel 9.6 is van overeenkomstige toepassing.

8. Maatregelen tegen ongeautoriseerde toegang en openbaarmaking
8.1 THC heeft in de Applicatie technische maatregelen getroffen om ongeautoriseerde toegang
tot en/of openbaarmaking van persoonsgegevens redelijkerwijs te voorkomen. Nadere
afspraken hierover zijn vastgelegd in de verwerkersovereenkomst.

9. Duur en beëindiging van de licentie voor gebruik van de Applicatie
9.1 De Licentie treedt in werking vanaf de datum van aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden
door de Gebruiker.
9.2 De Licentie kan door THC en de Gebruiker beëindigd worden met inachtneming van een
opzegtermijn van één (1) maand. Opzegging dient te geschieden door middel van een
aangetekend schrijven aan de wederpartij.
9.3 De Licentie kan tevens met wederzijdse schriftelijke toestemming van partijen beëindigd
worden.
9.4 Partijen kunnen de Licentie per direct beëindigen, door middel van een aangetekend
schrijven aan de wederpartij, indien de wederpartij niet voldoet aan de Gebruiksvoorwaarden
en, als de niet-nakoming kan worden opgeheven, de niet-nakoming niet binnen dertig (30)
dagen na kennisgeving is beëindigd.
9.5 De Licentie kan door elke partij per direct beëindigd worden, door middel van een
aangetekend schrijven aan de wederpartij, indien de wederpartij faillissement heeft
aangevraagd of failliet is verklaard, dan wel al haar bedrijfsactiviteiten heeft beëindigd.
9.6 Na beëindiging van de Licentie is de Gebruiker niet langer gerechtigd tot het gebruik van de
Applicatie. THC zal redelijkerwijs ondersteuning verlenen aan de Gebruiker bij een eventuele
overdracht van persoonsgegevens van de Gebruiker in de Applicatie naar een andere
database.

10. Uitsluiting van aansprakelijkheid en vrijwaring
10.1

Gebruiker gebruikt de Applicatie op eigen risico. THC, haar bestuursleden,

vertegenwoordigers, consultants of werknemers zullen op geen enkele wijze aansprakelijk
zijn voor - en de Gebruiker vrijwaart hen tegen - schade van de Gebruiker, van diens
vennoten, werknemers en andere betrokkenen en van diens patiënten, als gevolg van het
gebruik van de Applicatie, het niet-nakomen van de Gebruiksvoorwaarden door de
Gebruiker of schending van garanties door Gebruiker, een en ander met uitzondering van
schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van THC, haar bestuursleden,
vertegenwoordigers, consultants of werknemers.
10.2

In het bijzonder is THC niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met

medicatiefouten, met fouten bij het ter hand stellen van voorgeschreven spiralen, met
misbruik van de Applicatie of met storingen van de Applicatie.
11. Overige bepalingen
11.1

De rechten die verband houden met de Gebruiksvoorwaarden kunnen niet worden

overgedragen aan een derde.
11.2

De Gebruiksvoorwaarden kunnen niet stilzwijgend worden gewijzigd.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1

Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

12.2

Eventuele geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde
rechter van de rechtbank te Amsterdam.

