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1.

Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst (“Overeenkomst“) krachtens welke AST
Farma B.V. (“AST“) de AST Praktijkmanager (“Praktijkmanager“) aan de “Klant” ter beschikking stelt.

2. Gebruik Praktijkmanager
2.1. AST zal zich inspannen om een optimaal gebruik van de Praktijkmanager door de Klant mogelijk te
maken.
2.2. Het gebruik van de Praktijkmanager komt voor rekening en risico van de Klant. AST zal zich inspannen
om eventuele storingen in de Praktijkmanager zo snel mogelijk te verhelpen en zo veel als mogelijk
voor een back up van de door de Klant via de Praktijkmanager verwerkte (persoons)gegevens
zorgdragen. AST is niet aansprakelijk voor enige door de Klant in het kader van het gebruik van de
Praktijkmanager geleden schade, onder meer (doch niet uitsluitend) veroorzaakt door storingen, fouten
en onvolledigheden in de Praktijkmanager. Onder de hiervoor bedoelde schade dient uitdrukkelijk maar
niet uitsluitend te worden begrepen het verlies van via de Praktijkmanager verwerkte
(persoons)gegevens.
2.3. Klant zal zijn systemen en infrastructuur adequaat beveiligen en ten alle tijde antivirus-programmatuur
in werking hebben.
3. Intellectueel eigendom
3.1. Alle rechten van intellectueel eigendom op de Praktijkmanager komen toe aan AST of diens
toeleveranciers. De terbeschikkingstelling van de Praktijkmanager aan de Klant beperkt zich tot de
verstrekking van een niet-exclusief gebruiksrecht.
3.2. Het is de Klant niet toegestaan kopieën van de Praktijkmanager te maken, daar wijzigingen in aan te
brengen en het gebruiksrecht op de Praktijkmanager over te dragen aan derden of anderszins aan
derden de mogelijkheid te bieden de software te gebruiken.
4. Privacy / Wet bescherming persoonsgegevens
4.1. AST heeft geen toegang tot het account van de Klant en de (persoons)gegevens die daarin worden
opgeslagen, tenzij de Klant AST verzoekt om (technische) support en toegang tot het account van de
Klant in het kader van het verlenen van die support noodzakelijk is. AST heeft geen toegang tot de
module Contracten.
4.2. De gegevens die de Klant via de Praktijkmanager verwerkt, worden opgeslagen op beveiligde servers
en versleuteld via een SSL-certificaat.
4.3. AST stelt niet de doel en de middelen vast voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van
het gebruik van de Praktijkmanager door de Klant. Voor zover AST persoonsgegevens verwerkt,
geschiedt dit als ‘bewerker’ in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp“). De
verantwoordelijkheid voor de naleving van de Wbp rust volledig bij de Klant. De Klant staat ervoor in
dat de uit de Wbp voortvloeiende voorschriften stipt in acht zijn en zullen worden genomen. De Klant
vrijwaart AST voor aanspraken van de personen van wie de Klant persoonsgegevens verwerkt voor
zover die aanspraken op die verwerking betrekking hebben.
5. Duur en Beëindiging
5.1. De Overeenkomst gaat in op de dag dat de Klant de Praktijkmanager in gebruik neemt en wordt initieel
aangegaan voor de periode tot en met 31 december van het kalenderjaar van ingebruikname. In geval
op grond van het vorenstaande de ingangsdatum van de Overeenkomst ligt in december van een
bepaald kalenderjaar, wordt die initieel aangegaan tot en met 31 december van het daaropvolgende
kalenderjaar.
5.2. Na afloop van de op basis van het vorige lid geldende initiële contractperiode wordt de Overeenkomst
telkens met een kalenderjaar verlengd tenzij deze tenminste 1 maand voorafgaand aan het verstrijken
van het betreffende kalenderjaar door één der partijen schriftelijk is opgezegd.

5.3. Opzegging van de Overeenkomst leidt niet tot een verplichting voor AST tot vergoeding van enige
schade.
6. Overig
6.1. De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen voortvloeiend uit de
Overeenkomst en/of deze voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbank te
Amsterdam.
6.2. Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen
van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen AST en de Klant in overleg treden teneinde
nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij
zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden
genomen

