2.

Leveringsvoorwaarden
Ziektewet
producten
Eigen risico Ziektewet.

UWV
aan

Artikel 1. Begripsbepalingen

1. UWV levert de gegevensdiensten tegen
vooraf op basis van de kostprijs
vastgestelde tarieven.
2.

Afnemer
Iedere wederpartij van UWV aan wie UWV op grond
van een wettelijke bevoegdheid of verplichting, of
op grond van (een) machtiging(en) gegevens ter
beschikking stelt.
Gegevens
Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of
identificeerbare natuurlijke persoon of rechtspersoon.

UWV is toe te
zijn kosten een
van
de
beschikking. De
overleg en in alle

Artikel 4. Tarieven

Onder de navolgende begrippen wordt in deze
voorwaarden verstaan:
UWV
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
de rechtspersoon naar de wet als bedoeld in artikel
2 Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en
inkomen.

Indien een gebrek aan
rekenen, stelt UWV op
verbeterde
versie
gegevensverstrekking ter
termijn wordt in onderling
redelijkheid vastgesteld.

UWV behoudt zich het recht voor de
tarieven aan te passen indien de kostprijs
van de levering wijzigt. De nieuw te gelden
tarieven worden minimaal twee maanden
voordat
het
nieuwe
tarief
ingaat
bekendgemaakt.

Artikel 5. Facturering
UWV verzendt aan de Afnemer
betreffende de levering van gegevens.

een

factuur

Artikel 6. Aansprakelijkheid
1.

Op UWV rust geen enkele aansprakelijkheid
voor directe en indirecte schade, ongeacht
de
grond
waarop
een
actie
tot
schadevergoeding zou worden gebaseerd,
tenzij de schade het gevolg is van opzet of
grove schuld van UWV.

Artikel 2. Levering
1.

2.

3.

4.

De levering van gegevens geschiedt in een
door
UWV
vastgesteld
format
en
uitsluitend indien er een ziekteaangifte is
ontvangen.
UWV draagt zorg voor een fysieke of
digitale verzending van de gegevens naar
het
door
de
Afnemer
opgegeven
afleveringsadres.
Partijen geven adreswijzigingen binnen 10
werkdagen schriftelijk door. UWV is
gerechtigd het laatst opgegeven adres als
juist te blijven beschouwen tot hem een
nieuw adres door de Afnemer wordt
meegedeeld.
Indien UWV de beschikking heeft over de
gevraagde gegevens zullen deze zo
spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 4
weken na ontvangst van het verzoek om
gegevenslevering geleverd worden. De
enkele overschrijding van een (leverings-)
termijn brengt UWV niet in verzuim. UWV
licht, bij afwijking van de genoemde
(leverings-) termijn, de Afnemer in.

Artikel 7. Geheimhoudingsplicht,
informatie-beveiliging
1.

Onverminderd de wettelijke bepalingen als
vermeld in de Wet SUWI en de Wet
bescherming
persoonsgegevens
nemen
beide partijen strikte vertrouwelijkheid in
acht ten aanzien van de verwerking van de
gegevens. Partijen zorgen ervoor dat de
verkregen gegevens niet onbevoegd door
derden kunnen worden ingezien of in
handen van derden terechtkomt.

2.

Partijen verplichten zich tegenover elkaar
alle
redelijkerwijs
te
nemen
voorzorgsmaatregelen te treffen, om de te
ontvangen
informatie
vertrouwelijk
te
behandelen. Ten aanzien van alle informatie
nemen partijen een strikte geheimhouding
in acht en leggen deze op aan het eigen
personeel en aan alle overige derden die bij
de uitvoering van de werkzaamheden
worden ingeschakeld.

3.
Artikel 3. Acceptatie
1.

De geleverde gegevens gelden als
aanvaard door de Afnemer, tenzij deze
binnen tien werkdagen na de levering
schriftelijk aan UWV mededeling heeft
gedaan van gebreken.

Partijen dragen zorg voor een naar de stand
van de techniek adequate beveiliging van de
gegevens. UWV verplicht de Afnemer de
gegevens slechts te bewaren voor zover dit
noodzakelijk is voor het doel waarvoor de
gegevens verkregen zijn.
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Artikel 8. Vrijwaring
1.

Afnemer vrijwaart UWV tegen aanspraken
van derden ter zake van schade als gevolg
van het gebruik door de Afnemer van de
door UWV geleverde gegevens.

Artikel 9. Klachten
1.

2.

Indien de Afnemer niet tevreden is met
de wijze waarop de gegevenslevering
heeft plaatsgevonden, maakt de Afnemer
dit gemotiveerd schriftelijk aan UWV
kenbaar.
UWV handelt de klacht binnen een
termijn van zes weken na ontvangst
schriftelijk af.
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