Overeenkomst tussen meester en gezel
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Datum: 22-03-2021

Artikel 1. Doeleinden van deze overeenkomst
1.1

In deze overeenkomst worden de afspraken tussen meester en gezel, in het kader van de
meester-gezelconstructie van de NVTS, vastgelegd.

1.2

Deze overeenkomst heeft als doel de gezel in staat te stellen voldoende patiënten te
behandelen, zodat hij/zij binnen de gestelde tijd van zes maanden na slagen de
accreditatie-eis kan halen, te weten de aanlevering van dertig casussen op spreadsheet en
vijf casussen uitgebreid gepresenteerd, conform de accreditatie-eisen van de NVTS.

Artikel 2. Verplichtingen gezel
2.1

Gezel spant zich in om de behandelingen zo goed mogelijk te verrichten, conform de
richtlijn OSA, de protocollen van de NVTS en eventuele aanwijzingen van de meester.

2.2

Gezel draagt zorg voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder
begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

2.3

Gezel mag persoonsgegevens alleen anoniem verwerken, voor het verkrijgen van de
accreditatie binnen de NVTS.

2.4

Alle persoonsgegevens die meester aan gezel ter beschikking stelt, en/of door gezel zelf
verzamelde persoonsgegevens in het kader van deze overeenkomst, houdt gezel geheim.
Gezel gebruikt deze informatie niet voor een ander doel dan waarvoor hij/zij deze heeft
verkregen, ook niet wanneer de informatie geanonimiseerd is, tenzij de meester hiervoor
toestemming geeft.

2.5

Gezel spant zich in om voldoende technische en organisatorische maatregelen te nemen
voor de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige
vorm van onrechtmatige verwerking.

2.6

Gezel is te allen tijde verantwoordelijk voor het melden van een beveiligingslek en/of
datalek of een vermoeden daarvan (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de
beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een kans op nadelige gevolgen, dan wel die
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nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens) aan de meester, en/of
andere betrokkenen.
Artikel 3. Verdeling van verantwoordelijkheden
3.1

De behandelingen worden door gezel uitgevoerd, binnen de praktijk en onder toezicht van
de meester.

3.2

De meester is te allen tijde bevoegd de daadwerkelijke behandeling van een patiënt over te
nemen van de gezel.

3.3

De behandelde patiënten blijven patiënt bij de meester, zo ook de revenuen die hieruit
voortvloeien.

3.4

Buiten de reeds geldende vergoedingen voor de diverse verrichtingen zal er geen
vergoeding, noch voor de meester noch voor de gezel, worden gegeven.
Bij overtreding van dit laatste is het bestuur van de NVTS bevoegd om maatregelen te
nemen tegen de meester.

3.5

Partijen zijn ieder verantwoordelijk en aansprakelijk voor hun eigen handelen. De gezel kan
zijn aansprakelijkheid niet beperken voor claims in verband met toerekenbare
tekortkomingen of gedragingen van hem zelf. De gezel vrijwaart de meester voor de in dit
artikel bedoelde claims en of boetes.

3.5

De voor de NVTS-accreditatie gebruikte persoonsgegevens blijven eigendom van meester
en/of de betreffende betrokkenen.

3.7

Bij hoofdelijke aansprakelijkheid jegens derden zijn partijen jegens elkaar, ieder voor het
eigen gedeelte van hun schuld, verplicht in de schade en kosten bij te dragen.

3.8

Partijen zijn zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van afdoende verzekering tegen
aansprakelijkheid.

Artikel 4. Duur en beëindiging
4.1

Deze overeenkomst komt tot stand door ondertekening door beide partijen.

4.2

Deze overeenkomst is aangegaan voor de periode die de gezel nodig heeft om tot
completering van de eisen tot NVTS-accreditatie te komen maar eindigt in principe uiterlijk
na zes maanden.
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4.3

Zodra de overeenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, is beëindigd,
verwijdert of vernietigt gezel alle persoonsgegevens die hij/zij in zijn/haar bezit heeft en die
afkomstig zijn uit de praktijk van meester, uiteraard met inachtneming van de de regels
inzake wettelijke bewaartermijnen.

Artikel 5. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
5.1

De overeenkomst en de uitvoering daarvan worden beheerst door Nederlands recht.

5.2

Alle geschillen, die tussen partijen mochten ontstaan in verband met de overeenkomst,
worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Getekend,
Voor meester

Voor gezel

Naam:

Naam:

Functie:

Functie:

Datum:

Datum:
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