Addendum bij gebruiksovereenkomst LSP
Artikel 1 – Wijziging Gebruiksovereenkomst
1.1
De artikelen 3 en 4 van de algemene voorwaarden bij de Gebruiksovereenkomst
worden vervangen door het volgende artikel 3:
3.1 Tenzij nakoming door Servicecentrum blijvend onmogelijk is, is
Servicecentrum verplicht om de schade die gebruiker vanwege de
tekortkoming in de nakoming lijdt, met inachtneming van het in deze
overeenkomst genoemde maximum te vergoeden, indien Servicecentrum
in verzuim is. Het verzuim treedt in wanneer Servicecentrum door
Gebruiker in gebreke wordt gesteld middels een schriftelijke aanmaning,
waarbij Servicecentrum een redelijke termijn voor nakoming wordt gesteld,
en de nakoming binnen deze termijn uitblijft.
3.2 Het verzuim treedt zonder ingebrekestelling in:
- wanneer een voor de voldoening bepaalde termijn verstrijkt zonder
dat de verbintenis is nagekomen
- wanneer de verbintenis voortvloeit uit onrechtmatige daad of strekt
tot schadevergoeding wegens een tekortkoming in de nakoming van
de Overeenkomst en de verbintenis niet terstond wordt nagekomen
- wanneer Gebruiker uit een mededeling van Servicecentrum moet
afleiden dat deze in de nakoming van een verbintenis zal
tekortschieten.
3.3 Het Servicecentrum zal zich voor aansprakelijkheid verzekeren voor ten
minste een verzekerd bedrag van 2,5 miljoen euro per aanspraak en 5,0
miljoen euro per verzekeringsjaar.
3.4 Het schadebedrag waarvoor het Servicecentrum aansprakelijk is, is
gemaximeerd tot het verzekerde bedrag.
3.5 Stilstand schade komt alleen voor vergoeding in aanmerking voor zover
aantoonbaar.
3.6 Indien Gebruiker door een patiënt wordt aangesproken voor een medische
schade ten gevolge van tekortschieten van Servicecentrum in het nakomen
van haar verplichtingen jegens gebruiker op grond van de Overeenkomst,
dient gebruiker deze claim in eerste instantie voor te leggen aan zijn
aansprakelijkheidsverzekeraar.
3.7 Servicecentrum aanvaardt aansprakelijkheid voor de regresvordering van
de in het voorgaande lid genoemde verzekeraar, enkel indien:
- sprake is van een beroepsfout waarvan de oorzaak is gelegen in het
tekortschieten van Servicecentrum in het nakomen van haar
verplichtingen op grond van de Overeenkomst;
- de in het eerste lid genoemde verzekeraar op grond hiervan een
vergoeding heeft uitgekeerd aan de benadeelde patiënt.
3.8 Servicecentrum is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting
indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder
overmacht wordt mede verstaan het niet naar behoren functioneren van de
telecommunicatie-infrastructuur, elektronische certificaten, UZI-pas en
readers of het niet naar behoren functioneren van een ZSP en/of een GBZ,
alsmede het in verzuim zijn in de nakoming van de verplichtingen zijdens
Servicecentrum vanwege een overmachtssituatie aan de zijde van een

(sub)bewerker.
1.2

In geval van strijdigheid tussen het bepaalde in de Gebruiksovereenkomst en het
bepaalde in dit Addendum, prevaleert het bepaalde in dit Addendum.

1.3

De artikelen 5 en 6 van de algemene voorwaarden worden vernummerd tot
artikelen 4 en 5.

