
ALGEMENE VOORWAARDEN THUISVACCINATIE B.V. 
 
In de algemene voorwaarden van Thuisvaccinatie.nl kunt u lezen wat u van ons kan verwachten 
en wat wij van u kunnen verwachten.  
 
Hieronder treft u eerst een korte samenvatting aan van onze algemene voorwaarden. Daarna 
volgt de juridische tekst met daarin uitgebreider omschreven onze algemene voorwaarden. De 
algemene voorwaarden vormen één geheel: bij verschillen tussen de samenvatting en de juri-
dische tekst gaat de juridische tekst voor. 
 
 
Wie zijn wij en hoe kunt u ons bereiken? (artikel 2) 
 
Thuisvaccinatie.nl zorgt ervoor dat u thuis of op een andere voor u gewenste plaats uw (reis-) 
vaccinaties kunt ontvangen.  
 
Wij zijn gevestigd in Hoofddorp aan de Opaallaan 1212 en geregistreerd in het handelsregister 
van de Kamer van Koophandel onder nummer 66788692. Onze AGB code is 48485644 en ons 
LCR registratienummer is INST-194. 
 
U kunt ons bereiken: 
  

- per e-mail: info@thuisvaccinatie.nl  

- per telefoon: 0900 1212888 
 

op werkdagen tussen 09:00 en 20:00 uur en in het weekend tussen 10:00 en 15:00 uur op het 
telefoonnummer (behalve op officiële feestdagen en uitzonderingen zoals tijdens scholing, trai-
ning of andere bedrijfs- of personeelsbijeenkomsten). 
 
 
Toepasselijkheid (artikel 3) 
 
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op het moment dat u een afspraak maakt voor 
het krijgen van een vaccinatie en reisadvies.  
 
Wij doen iedere dag onze uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn en u een tevre-
den klant te maken van Thuisvaccinatie. Gaat er toch iets niet goed dan doen wij er alles aan 
om het goed te maken. Mochten we dan ook afwijken van de algemene voorwaarden omdat 
we voor u een andere passende oplossing hebben gevonden, betekent dit niet dat de algemene 
voorwaarden gelijk niet meer geldig zijn.  
 
Op het moment dat wij onze algemene voorwaarden wijzigen, zullen wij u daarvan een bericht 
sturen. De gewijzigde voorwaarden zijn pas van toepassing zodra u daarop uw akkoord geeft; 
anders blijven de oude algemene voorwaarden van toepassing die op het moment van het ma-
ken van de afspraak van toepassing waren.  
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Mocht een bepaling in onze algemene voorwaarden volgens een rechter niet geldig zijn, dan 
zoeken we gezamenlijk uit wat we dan met elkaar afspreken.  

Aanbod (artikel 4) 

Ons aanbod is vrijblijvend. Dit is anders als we dit expliciet aan u vermelden. Ons aanbod zal 
alleen een beperkte geldigheidsduur hebben als we dit expliciet aan u vermelden. 

Wij doen ons best om ons aanbod zo zorgvuldig mogelijk aan u te presenteren. Is er een fout 
geslopen in ons aanbod? Als het duidelijk is dat het een fout betrof, dan kunt u ons niet houden 
aan dit aanbod.  

Wij staan in voor de algemene informatie, afbeeldingen, voorbeelden die wij aan u via onze 
website aan u presenteren maar deze informatie heeft wel als enige doel u een algemene indruk 
te geven van onze dienstverlening. 

Overeenkomst (artikel 5) 

Zodra wij de door u ingeplande afspraak hebben bevestigd, hebben we een overeenkomst met 
u gesloten.

U kunt geen overeenkomst sluiten met het oog op een bepaalde arts. De overeenkomst wordt 
altijd gesloten onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid van de nodige vaccins en 
eventuele andere producten. 

Indien vanaf de aanvang van de overeenkomst gegevens wijzigen zullen we tijdig in overleg met 
elkaar gaan om tot aanpassing van de overeenkomst over te gaan. Wij kunnen, zonder dat dit 
gevolgen voor ons heeft, altijd een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren. 

Als u de overeenkomst ook sluit voor (een) andere perso(o)n(en), bent u en blijft u ervoor ver-
antwoordelijk dat de andere perso(o)n(en) (het gedeelte betrekking hebbende op 
hem/haar/hen) de overeenkomst nakomt / nakomen.  

Herroeping / annulering (artikel 6) 

U kunt altijd (een gedeelte van) de overeenkomst en/of de gemaakte afspraak annuleren. U 
kunt dit doen door een e-mailbericht te sturen naar info@thuisvaccinatie.nl, vermeldt u dan 
alstublieft duidelijk uw naam en het referentienummer van uw afspraak. Stuur deze e-mail di-
rect zodra het u duidelijk is dat u (een gedeelte van) de overeenkomst en/of de gemaakte af-
spraak wenst te annuleren. 

Het tijdstip van ontvangst van de annulering is doorslaggevend voor de beoordeling of er kosten 
aan de annulering zijn verbonden.  

Kosteloos annuleren kan tot uiterlijk 48 uur voor de afspraak. 

mailto:info@thuisvaccinatie.nl
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Bij annulering binnen 48 uur voor de afspraak en de afspraakdatum, worden de volgende an-
nuleringskosten in rekening gebracht: 

- indien u de afspraak alleen voor uzelf heeft gemaakt en de afspraak volledig annuleert:
een bedrag van € 75,=

- indien u de afspraak voor meerdere personen heeft gemaakt en u de afspraak volledig
annuleert: € 37,50 per persoon.

- indien u de afspraak alleen voor uzelf heeft gemaakt en de afspraak wordt verplaatst:
een bedrag van € 50,=

- indien u de afspraak voor meerdere personen heeft gemaakt en u de afspraak  ver-
plaatst: een bedrag van  € 25,= per persoon.

Bij annulering binnen 48 uur voor de afspraak en de afspraakdatum (ongeacht of u de 
afspraak volledig annuleert of verzet), worden de volgende annuleringskosten in rekening 
gebracht: 

- indien u de afspraak alleen voor uzelf heeft gemaakt: een bedrag van € 100,=

- indien u de afspraak voor meerdere personen heeft gemaakt:  € 50,= per persoon.

Indien u de afspraak niet zelf annuleert maar u niet aanwezig bent (en/of eventueel (een ge-
deelte van) de andere perso(o)n(en) niet aanwezig is/zijn) binnen het afgesproken tijdblok (van 
vier uur) en op het aangegeven adres van de afspraak, worden de volgende kosten in rekening 
gebracht: 

- indien u de afspraak alleen voor uzelf heeft gemaakt: een bedrag van € 100,=

- indien u de afspraak voor meerdere personen heeft gemaakt: € 75,= per persoon met
een minimum van € 100,= (waarbij geldt dat zodra de afspraak voor drie personen of
meer is gemaakt en minimaal twee personen aanwezig zijn tijdens de afspraak, voor de
afwezige perso(o)n(en) € 50,= per persoon in rekening wordt gebracht).

Als u de overeenkomst ook sluit voor (een) andere perso(o)n(en), bent u en blijft u  verantwoor-
delijk voor eventuele annuleringskosten die in rekening worden gebracht doordat de andere 
perso(o)n(en) (het gedeelte betrekking hebbende op hem/haar/hen) de overeenkomst niet na-
komt / nakomen. 

Bij het sluiten van de Overeenkomst heeft u uitdrukkelijk instemming gegeven dat Thuisvacci-
natie begint met het verlenen van diensten en dat u daarom de overeenkomst niet meer kunt 
herroepen.  

De hiervoor bedoelde annuleringsrechten zijn niet van toepassing in spoedsituaties (zie ook ar-
tikel 7). 

Prijzen (artikel 7) 

Alle prijzen en tarieven zijn inclusief belastingen en andere heffingen van de overheid.  

Wij mogen de prijzen zoals deze zijn opgenomen op de website en/of in het persoonlijk vacci-
natieadvies verhogen als: 
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- u uw (of van de andere perso(o)n(en)) (reis)gegevens en/of medische informatie on-
juiste en / of onvolledig heeft aangeleverd;

- er iets anders belangrijks wijzigt;

- er extra werkzaamheden worden toegevoegd;

- er extra werkzaamheden noodzakelijk blijken;

- de overheid tussentijds iets belangrijks wijzigt.

Indien een prijsverhoging in geen verhouding staat tot de eerder afgegeven prijs, kan zowel u 
als Thuisvaccinatie.nl de overeenkomst ontbinden. Verhogen wij de prijzen binnen drie maan-
den na ontvangst van het persoonlijk vaccinatieadvies, dan mag u de afspraak annuleren  zon-
der dat u verplicht bent de annuleringskosten te betalen. 

Als u de afspraak wenst binnen 72 uur is er sprake van spoed. In dat geval moet u een extra 
opslag van € 50,= betalen, het zogenaamde spoedtarief. U ontvangt een email waarin wij u vra-
gen om uitdrukkelijk afstand te nemen van uw herroepingsrecht, u kunt de afspraak dan ook 
niet meer kosteloos annuleren. De afspraak wordt definitief gepland als u per email instemt 
met deze voorwaarde. 

Als u alleen een recept nodig heeft binnen 72 uur is er tevens sprake van spoed. In dat geval 
moet u een extra opslag van €30,- betalen, het zogenaamde spoedtarief recept. U ontvangt een 
email waarin wij u vragen om uitdrukkelijk afstand te nemen van uw herroepingsrecht, u kunt 
het elektronische consult dan ook niet meer annuleren. Het elektronisch consult wordt defini-
tief als u per email instemt met deze voorwaarde. 

Betaling (artikel 8) 

Wij sturen de factu(u)r(en) naar het door u opgegeven e-mailadres.  

Betaling moet plaats vinden op onze bankrekening binnen 14 dagen nadat wij een factuur aan 
u hebben gezonden.

Als u niet op tijd betaalt, zullen wij u op de te late betaling wijzen waarna u nogmaals 14 dagen 
de tijd krijgt om te betalen. Als u dan nog niet betaalt bent u rente en kosten aan ons verschul-
digd.  

Wij mogen verdere diensten aan u (of de door u opgegeven perso(o)n(en)) in het vervolg wei-
geren als er nog facturen onbetaald zijn gelaten.  

Wat mag u verder verwachten? (artikel 9) 

Bij het uitvoeren van onze diensten zullen wij de zorg verlenen die onder die omstandigheden 
redelijkerwijs van ons mag worden verwacht. 
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Wij zijn gehouden tot het betrachten van de zorg van een goed hulpverlener en handelen daar-
bij in overeenstemming met de op ons rustende verantwoordelijkheid zoals deze voortvloeit uit 
de voor de hulpverlener geldende professionele standaard en de richtlijnen van de beroeps-
groep. 

Wij delen onze werkzaamheden zelfstandig in en hanteren een eigen tijdsplanning. Wij zullen 
bij het maken en / of aanpassen van deze tijdsplanning wel goed rekening houden met u als 
klant en waar nodig in overleg met u treden.   
Wij kunnen u alleen goed van dienst zijn als u ons de juiste informatie heeft verstrekt. U draagt 
dan ook de verantwoordelijkheid om alle (actuele) (reis)gegevens en medische informatie tijdig 
en goed aan te leveren. Wij leveren onze diensten op basis van de door u aangeleverde infor-
matie. Wij zijn niet aansprakelijk als wij adviseren op onjuiste, niet actuele en / of onvolledige 
(reis)gegevens en/of medische informatie. Mogelijk zal de arts voorafgaand aan de afspraak of 
tijdens het consult zelf aanvullende informatie vragen. 

Klachten (artikel 10) 

Heeft u een klacht? Dan vinden wij dat vervelend en willen we dat in overleg met u zo goed 
mogelijk oplossen.  

Zorg dat u uw klacht zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen nadat wij onze dienst 
hebben geleverd of onze factuur hebben gezonden, aan ons laat weten.  U kunt uw klacht in-
dienen op het daarvoor bestemde online klachtenformulier https://thuisvaccinatie.patients-
afety.com/portal/#/form/58de3653-53c1-7064-b989-eacf65f4881a Wij zijn verbonden aan 
wettelijke procedures en uw klacht zal dan ook worden behandeld door de klachtenfunctiona-
ris.  

De behandeling van de klacht is gericht op het bereiken van een bevredigende oplossing. U zal 
op de hoogte worden gehouden van de voortgang van de behandeling van de klacht. U ontvangt 
zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 6 weken na indiening van de klacht een inhou-
delijke reactie. Indien noodzakelijk kunnen we deze termijn verlengen met 4 weken.  

Indien we niet tot een oplossing komen, kunt u de klacht voorleggen aan de Geschillencommis-
sie Zorg. Binnen een jaar nadat u de klacht bij ons heeft aangemeld, moet de klacht worden 
voorgelegd aan de Geschillencommissie Zorg. De Geschillencommissie Zorg neemt de klacht pas 
in behandeling indien u uw klacht eerst schriftelijk bij ons heeft ingediend.  

Het klachtengeld voor de Geschillencommissie Zorg bedraagt € 52,50. Indien tijdens de behan-
deling van de klacht door de Geschillencommissie Zorg komt vast te staan dat een klacht ge-
grond is, dan komen de kosten voor rekening van ons. Indien tijdens de behandeling van de 
klacht door de Geschillencommissie Zorg komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan 
komen de door ons gemaakte kosten, waaronder begrepen de onderzoekskosten en admini-
stratiekosten, voor uw rekening.  

https://thuisvaccinatie.patientsafety.com/portal/#/form/58de3653-53c1-7064-b989-eacf65f4881a
https://thuisvaccinatie.patientsafety.com/portal/#/form/58de3653-53c1-7064-b989-eacf65f4881a
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De Geschillencommissie Zorg zal uiterlijk binnen 6 maanden na voorlegging van het geschil uit-
spraak doen. De Geschillencommissie Zorg kan op kortere termijn uitspraak doen. Meer infor-
matie vindt u op https://www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/ 

Vertrouwelijkheid en bescherming persoonsgegevens (artikel 11) 

Verstrekte informatie zal vertrouwelijk worden behandeld. Wij verzoeken u alleen de gegevens 
te verstrekken die nodig zijn voor de uitvoering van de dienst.  

Wij zullen aan ons verstrekte gegevens vertrouwelijk behandelen. Wij nemen passende techni-
sche en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemde beveiliging te waarbor-
gen. De passende maatregelen sluiten aan op de geldende stand van de techniek. 

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en in uw medisch dossier. Werkaantekeningen 
in het medisch dossier zijn uitgesloten van het recht op inzage. Indien mogelijk de privacy van 
een ander geschaad wordt door u inzage in uw medisch dossier te verschaffen, mogen wij (ge-
deeltelijke) inzage in het medisch dossier weigeren. U heeft recht op kopieën van uw medische 
gegevens en recht op correctie van de doorgegeven persoonsgegevens. U heeft recht op ver-
wijdering van de doorgegeven persoonsgegevens, tenzij er een behandeling heeft plaatsgevon-
den. In het geval er een behandeling heeft plaatsgevonden heeft u recht op overdracht van het 
medisch dossier in een gangbaar formaat. Voorgaande rechten gelden ook voor de andere 
perso(o)n(en) maar uiteraard alleen met betrekking tot de gegevens die betrekking hebben op 
hem/haar. 

Wijziging en beëindiging van de overeenkomst (artikel 12) 

Wijzigen van de overeenkomst kan, maar wel in overleg. Dit kan gevolgen hebben voor wat er 
oorspronkelijk is overeengekomen. Wij kunnen, zonder dat dit gevolgen voor ons heeft, altijd 
een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren. 

Wij kunnen de overeenkomst met u ontbinden als u uw verplichtingen uit de overeenkomst niet 
nakomt of er andere financiële aanleidingen zijn (zoals als u in staat van faillissement wordt 
verklaard, u surseance van betaling aanvraagt of als er ten aanzien van u een schuldsanering 
krachtens WSNP wordt uitgesproken). 

Aansprakelijkheid (artikel 13) 

Als wij iets niet goed doen en u lijdt daardoor schade, is de aansprakelijkheid van Thuisvaccina-
tie.nl (niet het gevolg van letsel-, dood- of zaakschade) beperkt tot vergoeding van directe 
schade. 

Onze aansprakelijkheid voor letsel-, dood- of zaakschade wordt niet uitgesloten of beperkt. 
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Dit artikel geldt ook voor personen in dienst van ons, dan wel aan personen die door ons zijn 
aangesteld voor de uitvoering van de overeenkomst. 

Uitsluiting en beperking van onze aansprakelijkheid, geldt niet als de schade het gevolg is van 
opzet of bewuste roekeloosheid van ons en/of door ons ingeschakelde personeel / hulpperso-
nen / andere personen. 

Dit artikel geldt slechts indien uit de wet of de overeenkomst, de schade niet reeds verder is 
beperkt.  

Het recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval 1 jaar na de gebeurtenis waaruit de schade 
direct of indirect voortvloeit en waarvoor wij aansprakelijk zijn. 

Overmacht (artikel 14) 

Indien wij door overmacht onze diensten niet aan u kunnen leveren, kunnen wij de overeen-
komst voor maximaal zes maanden opschorten of ontbinden zonder dat wij een schadevergoe-
ding aan u moeten betalen. Van overmacht is bijvoorbeeld sprake als wij onze diensten niet 
kunnen leveren door oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, brand, weersomstandigheden, perso-
neelsgebrek et cetera. 

Toepasselijk recht (artikel 15) 

Heeft u de klachtenregeling in het eerste deel van artikel 10 doorlopen en komen we er dan 
nog niet uit? Richt u zich dan tot de Geschillencommissie Zorg of de Rechtbank Noord-Holland, 
locatie Haarlem. Het Nederlands recht is van toepassing bij de beslechting van ons conflict. 

ALGEMENE VOORWAARDEN THUISVACCINATIE B.V. 

Juridische tekst 

Artikel 1 Definities 

In de onderhavige Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 

1.1 Aanbod: ieder(e) vrijblijvende (online) aanbieding, Aanbod, prijsopgave (inclusief bijla-
gen, documentatie en afbeeldingen etc.) van Thuisvaccinatie. 

1.2 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van Thuisvaccinatie. 
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1.3 Diensten: alle door Thuisvaccinatie te leveren diensten in de ruimste zin van het woord 
waarvoor Opdracht is gegeven aan Thuisvaccinatie Onder Diensten wordt mede begre-
pen onderzoek en advisering rechtstreeks betrekking hebbende op Opdrachtgever 
en/of Klant met als doel hem voor het ontstaan van een ziekte te behoeden, alsmede 
de levering van Producten. 

1.4 Klant: de natuurlijke perso(o)n(en) die ofwel zelf (als Opdrachtgever) ofwel door de tus-
senkomst van Opdrachtgever (een gedeelte van) de Diensten ontvangt. 

1.5 Opdracht: de opdracht tot het verlenen van Diensten en/of leveren van Producten. 

1.6 Opdrachtgever: de (natuurlijke)persoon die een Overeenkomst sluit met Thuisvaccina-
tie dan wel de intentie heeft een Overeenkomst te sluiten met Thuisvaccinatie. 

1.7 Overeenkomst: iedere overeenkomst gesloten tussen Opdrachtgever en Thuisvaccina-
tie B.V., waaronder begrepen doch niet bepekt tot de overeenkomst die tussen Thuis-
vaccinatie en de Opdrachtgever wordt gesloten in het kader van een georganiseerd sys-
teem voor verkoop op afstand van Producten en/of Diensten, waarbij tot en met het 
sluiten van deze overeenkomst uitsluitend of mede gebruik wordt gemaakt van één of 
meer technieken voor communicatie op afstand, waaronder begrepen doch niet be-
perkt de overeenkomst die wordt gesloten via de website www.thuisvaccinatie.nl en/of 
www.mijn.thuisvaccinatie.nl. 

1.8 Partijen: Opdrachtgever en Thuisvaccinatie tezamen. 

1.9 Producten: alle zaken die het onderwerp zijn van de Overeenkomst en worden geleverd 
door Thuisvaccinatie. 

1.10 Schriftelijk: iedere communicatie per post, per e-mail of enige andere wijze van com-
municatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk ver-
keer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld. 

1.11 Thuisvaccinatie: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Thuisvacci-
natie B.V. waarvan de gegevens in artikel 2 van de Algemene Voorwaarden verder staan 
uitgewerkt. 

Definities die in enkelvoud worden aangeven omvatten tevens het meervoud zonder verlies van 
inhoudelijke betekenis. 

Artikel 2  Identiteit en gegevens van Thuisvaccinatie 

2.1 Thuisvaccinatie staat in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschre-
ven onder nummer 66788692. Onze AGB code is 48485644 en onze LCR registratie is 
INST-194. 

http://www.thuisvaccinatie.nl/
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2.2 Thuisvaccinatie is gevestigd te (2132 LN) Hoofddorp aan de Opaallaan 1212. Het vesti-
gingsadres is gelijk aan het bezoekadres. Thuisvaccinatie is telefonisch bereikbaar op 
werkdagen tussen 09:00 en 20:00 uur en in het weekend tussen 10:00 en 15:00 uur op 
het telefoonnummer 0900 1212888, behoudens officiële feestdagen en uitzonderingen 
zoals tijdens scholing, training of andere bedrijfs- of personeelsbijeenkomsten. Thuis-
vaccinatie is tevens bereikbaar op het e-mailadres: info@thuisvaccinatie.nl. 

Artikel 3 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 

3.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen en Opdrachten en 
maken tevens een integraal onderdeel uit van alle Overeenkomsten en alle nadere 
overeenkomsten. 

3.2 Een eventuele eerdere verwijzing door Opdrachtgever naar eigen of andere algemene 
voorwaarden wordt door Thuisvaccinatie uitdrukkelijk van de hand gewezen en der-
halve niet aanvaard. Wijzigingen in de Overeenkomst en afwijkingen van de Algemene 
Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij tussen Partijen zijn overeengeko-
men en dienen Schriftelijk te worden vastgelegd. 

3.3 Thuisvaccinatie behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder mo-
ment te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen van toepassing zijn 
vanaf het moment dat Thuisvaccinatie Opdrachtgever van de wijziging in kennis heeft 
gesteld. 

3.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden door een bevoegde rechter nie-
tig zal worden geacht, wordt vernietigd of anderszins niet bindend wordt verklaard, zul-
len de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort en aldus volledig 
van kracht blijven. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen 
ter vervanging van nietige, vernietigde of anderszins niet bindende bepalingen overeen 
te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oor-
spronkelijke bepaling in acht zullen worden genomen.  

3.5 Indien Thuisvaccinatie niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, be-
tekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Thuisvaccinatie 
in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van 
de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.  

Artikel 4  Aanbod 

4.1 Alle Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeenge-
komen. Indien een Aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden 
geschiedt, wordt dit nadrukkelijk vermeld in het Aanbod.  
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4.2 Thuisvaccinatie kan niet worden gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever re-
delijkerwijs kan begrijpen dat het Aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kenne-
lijke vergissing of verschrijving bevat.  

4.3 Opdrachtgever staat in voor de volledigheid en juistheid van de door of namens hem 
aan Thuisvaccinatie verstrekte (reis)gegevens en medische informatie waarop Thuisvac-
cinatie zijn Aanbod baseert.  

4.4 Acceptatie van een Aanbod door Opdrachtgever houdt in, dat Opdrachtgever zich ver-
enigt met de toepasselijkheid en inhoud van deze Algemene Voorwaarden.  

4.5 Alhoewel Thuisvaccinatie de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren 
van het door haar verstrekte Aanbod, waaronder begrepen doch niet beperkt tot prijs-
opgaves, informatie en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking 
tussen Thuisvaccinatie en Opdrachtgever kan (gaan) duiden, kan Opdrachtgever hieraan 
nimmer enig gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van hierin op-
genomen gegevens ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders Schriftelijk is overeengekomen. 
Afbeeldingen, voorbeelden, specificaties en verdere omschrijvingen door Thuisvaccina-
tie op haar website of anderszins aangeboden (online) documentatie zijn niet bindend 
en hebben slechts tot doel een algemene indruk te geven hetgeen Thuisvaccinatie aan 
te bieden heeft, tenzij door Thuisvaccinatie Schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeld 
en onverminderd de verplichting van Thuisvaccinatie om in te staan voor de juistheid 
en volledigheid van door haar opgegeven gegevens. In geen geval is Thuisvaccinatie tot 
enige (na)levering verplicht. 

Artikel 5 Overeenkomst 

5.1 De Overeenkomst komt tot stand en is bindend zodra Thuisvaccinatie deze Schriftelijk 
middels verzending van een afspraakbevestiging heeft bevestigd. 

5.2 Alle Opdrachten worden met uitsluiting van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 
7:409 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Thuisvaccinatie, ook indien het de 
(stilzwijgende) bedoeling is dat de Opdracht(en) door een bepaalde persoon wordt uit-
gevoerd.  

5.3 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke 
uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen Par-
tijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. In-
dien de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst, al dan niet op verzoek of aan-
wijzing van Opdrachtgever en/of Klant, wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties heb-
ben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Opdrachtgever aanvaardt de 
mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder begrepen doch niet be-
perkt tot de wijziging in prijs en eventuele andere voorwaarden.  

5.4 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Thuisvaccinatie een verzoek tot wijziging van 
de Overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg 
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zou kunnen hebben voor de door haar te leveren Diensten. Thuisvaccinatie is niet aan-
sprakelijk voor de directe en/of indirecte gevolgen en/of schade welke voortkomen uit 
een weigering, zoals hiervoor bedoeld. 

5.5 Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van vol-
doende beschikbaarheid van Producten welke onderdeel uitmaken van de Overeen-
komst. 

5.6 Ongeacht of de Opdrachtgever en Klant dezelfde partij zijn, is Opdrachtgever te allen 
tijde gehouden aan de op haar rustende verplichtingen uit hoofde van de Overeen-
komst, ongeacht of de Klant na aanvang van de Overeenkomst zijn of haar verplichtin-
gen nakomt.  

Artikel 6 Herroeping / annulering 

6.1 Indien Opdrachtgever de Overeenkomst wenst te annuleren dient de Opdrachtgever 
per omgaande Thuisvaccinatie Schriftelijk te informeren (te weten door verzending per 
e-mailbericht aan info@thuisvaccinatie.nl). Het tijdstip van ontvangst van de annule-
ring is leidend.

6.2 Indien Opdrachtgever tevens de Overeenkomst sluit met Thuisvaccinatie voor andere 
personen (Klanten) is en blijft Opdrachtgever aansprakelijk voor nakoming door deze 
personen (Klanten) en de eventuele annuleringskosten die in rekening worden gebracht 
indien de Klant de Overeenkomst niet nakomt. 

6.3 Opdrachtgever kan tot uiterlijk 48 uur (2 dagen) voor de afspraak kosteloos de Over-
eenkomst annuleren. De Klant kan tot uiterlijk 48 uur het op zijn/haar betreffende ge-
deelte van de Overeenkomst annuleren. 

6.4 Bij annulering binnen 48 uur voor de overeengekomen datum van uitvoering van de 
Opdracht en de dag van de overeengekomen datum van uitvoering van de Opdracht , 
is de Opdrachtgever minimaal een bedrag van € 75,= aan annuleringskosten verschul-
digd. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst heeft gesloten ten behoeve van meer-
dere personen (Klanten), bedragen de annuleringskosten een bedrag van € 37,50 aan 
annuleringskosten per persoon (Klant) met aldus een minimum van € 75,=. Indien Op-
drachtgever met Thuisvaccinatie een nieuwe datum overeenkomt voor uitvoering van 
de Opdracht en in het geval dat de Opdrachtgever de Overeenkomst alleen heeft ge-
sloten voor zichzelf, zal na afronding van de Opdracht een bedrag van € 50,= aan annu-
leringskosten in rekening worden gebracht. Indien Opdrachtgever met Thuisvaccinatie 
een nieuwe datum overeenkomt voor uitvoering van de Opdracht en in het geval dat 
de Opdrachtgever de Overeenkomst heeft gesloten ten behoeve van meerdere perso-
nen (Klanten), zal na afronding van de Opdracht een  bedrag van € 25,= per persoon 
(Klant) aan annuleringskosten in rekening worden gebracht, met aldus een minimum 
van € 50,=. 

6.5 
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6.6 

6.7 

6.8 

6.9 

Bij annulering binnen 24 uur voor de overeengekomen datum van uitvoering van de 
Opdracht en de dag van de overeengekomen datum van uitvoering van de Opdracht 
(ongeacht of de Opdracht in z’n geheel wordt geannuleerd of door de Opdracht-gever 
een nieuwe datum overeenkomt voor uitvoering van de Opdracht) is de Op-
drachtgever minimaal een bedrag van € 100,= aan annuleringskosten verschuldigd. In-
dien de Opdrachtgever de Overeenkomst heeft gesloten ten behoeve van 
meerdere personen (Klanten), bedragen de annuleringskosten het bedrag van € 50,= 
per persoon (Klant) met aldus een minimum van € 100,=.  

Indien Opdrachtgever de Overeenkomst niet nakomt en ook niet tijdig de Opdracht 
an-nuleert doordat de Opdrachtgever (en/of eventueel (een gedeelte van) de 
andere perso(o)n(en) (Klant(en)) niet aanwezig is / zijn  binnen het overeengekomen 
tijdblok (van vier uur) op de datum van uitvoering van de Opdracht, is de 
Opdrachtgever mini-maal een bedrag van € 100,= aan annuleringskosten 
verschuldigd. Indien de Opdracht-gever de Overeenkomst heeft gesloten ten behoeve 
van meerdere personen (Klanten), bedragen de annuleringskosten het bedrag van € 
75,= per persoon (Klant) met aldus een minimum van € 100,=, waarbij geldt dat 
zodra er drie personen (Klanten) of meer aanwezig diende te zijn op tijdens het 
overeengekomen tijdblok (van vier) uur op de datum van uitvoering van de 
Opdracht, en minimaal twee personen zijn aanwezig tij-dens voornoemd tijdblok, 
voor de afwezige perso(o)n(en) € 50,= per persoon in reke-ning wordt gebracht). 

Opdrachtgever heeft overeenkomstig artikel 6:230 p BW, geen recht op ontbinding 
van de Overeenkomst, na nakoming van de Overeenkomst, indien de nakoming is 
begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Opdrachtgever en de 
Opdrachtge-ver heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding. 

De in dit artikel bedoelde rechten zijn niet van toepassing op spoedsituaties als 
bedoeld in artikel 7.7 van de Algemene Voorwaarden.  

Artikel 7 Prijzen en tarieven 

7.1 Alle prijzen en tarieven zijn inclusief omzetbelasting, andere belastingen, rechten die 
voor de levering of prestatie worden geheven of ingevoerd en andere heffingen van 
overheidswege, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.  

7.2 Thuisvaccinatie is gerechtigd de prijzen ontvangen door de Klant in het persoonlijk vac-
cinatieadvies te verhogen indien Thuisvaccinatie genoodzaakt is extra werkzaamheden 
te verrichten, dan wel genoodzaakt is kosten te maken ten gevolge van: 
- ondeugdelijke, te late aanlevering en/of incomplete aanlevering van door Klant aan

te leveren (reis)gegevens en/of medische informatie;
- relevante wijzigingen in de Opdracht / Overeenkomst;
- extra werkzaamheden die na totstandkoming van de Overeenkomst aan de Op-

dracht van Opdrachtgever worden toegevoegd;
- extra werkzaamheden die tijdens de vervulling van de Opdracht noodzakelijk blijken;
- extra werkzaamheden door feiten en/of onbekendheden bij de totstandkoming van

de Overeenkomst;
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- relevante wijzigingen van (overheids-)voorschriften of -beschikkingen. 
 
7.3 Ingeval van verhoging van één of meer der kostprijsfactoren, na de dag van ontvangst 

door de Klant van het persoonlijk vaccinatieadvies. doch vóór de dag van levering, is 
Thuisvaccinatie bevoegd de aangeboden c.q. overeengekomen prijs dienovereenkom-
stig te verhogen, ook al geschiedt de verhoging ten gevolge van voorzienbare omstan-
digheden. Van toepassing zijn de verkoopprijzen die gelden op de dag van de levering. 

 
7.4 Indien zich tussen de dag van ontvangst door de Klant van het persoonlijk vaccinatiead-

vies en het moment van nakoming van de verplichting uit hoofde van deze Overeen-
komst aan de kant van Thuisvaccinatie prijsverhogingen – bijvoorbeeld met betrekking 
tot fiscale lasten, loonkosten, vervoerskosten, overheidsvoorschriften, accijnzen, tech-
nische en/of organisatorische kosten – mochten voordoen, is Thuisvaccinatie gerech-
tigd om deze kosten alsnog in rekening te brengen bij de Opdrachtgever.  

 
7.5 Indien voornoemde prijsverhogingen in geen verhouding staan tot de hoogte van de 

prijsopgaven ten tijde van ontvangst door de Klant van het persoonlijk vaccinatieadvies, 
heeft ieder der Partijen het recht de Overeenkomst te ontbinden. Indien een dergelijke 
verhoging als bedoeld in dit artikel binnen drie maanden na ontvangst door de Klant 
van het persoonlijk vaccinatieadvies geschiedt, is de Opdrachtgever gerechtigd (dit ge-
deelte van) de Overeenkomst  te ontbinden. 
 

7.6 Een door Opdrachtgever aan Thuisvaccinatie kenbaar gemaakt beschikbaar budget 
geldt nimmer als een tussen Partijen overeengekomen (vaste) prijs voor de door Thuis-
vaccinatie te verrichten prestaties. Uitsluitend indien zulks tussen Partijen schriftelijk is 
overeengekomen is Thuisvaccinatie gehouden Opdrachtgever te informeren bij drei-
gende overschrijding van een door Thuisvaccinatie afgegeven voorcalculatie of begro-
ting.  

 
7.7 Indien Opdrachtgever binnen 72 uur de Diensten volledig wenst te ontvangen (te weten 

dat binnen 72 uur na het sluiten van de Overeenkomst de arts een bezoek aan de Op-
drachtgever / Klant dient te verrichten) is er sprake van spoed. In dat geval kan de Op-
drachtgever de Overeenkomst niet meer herroepen / annuleren en is de Opdrachtgever 
een extra opslag van € 50,= aan Thuisvaccinatie verschuldigd. 

 
7.8 Indien Opdrachtgever binnen 72 uur de Diensten, een elektronisch consult en een daar 

uit volgend recept, volledig wenst te ontvangen is er sprake van spoed. In dat geval kan 
de Opdrachtgever de Overeenkomst niet meer herroepen / annuleren en is de Op-
drachtgever een extra opslag van € 30,= aan Thuisvaccinatie verschuldigd. 

 
 
 
Artikel 8 Betaling 
 
8.1 Betaling door Klant aan Thuisvaccinatie dient te geschieden zonder enige aftrek, kor-

ting, compensatie of (schuld)verrekening. Betaling door Klant dient plaats te vinden 
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binnen 14 (zegge: veertien) dagen na factuurdatum. Deze betalingstermijn is te be-
schouwen als een fatale termijn.  

 
8.2 Alle betalingen dienen te geschieden op een door Thuisvaccinatie aan te wijzen reke-

ning, een en ander indien Schriftelijk niet anders is overeengekomen. Thuisvaccinatie is 
gerechtigd facturen elektronisch te zenden op het door Klant aangegeven e-mailadres. 

 
8.3 Indien de Klant niet binnen de overeenkomstig artikel 8.1 gestelde termijn betaalt, is 

hij, nadat hij door Thuisvaccinatie is gewezen op de te late betaling en Thuisvaccinatie 
de Klant een termijn van veertien (14) dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalings-
verplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, 
over het nog verschuldigde bedrag tot op de datum van algehele voldoening wettelijke 
rente verschuldigd. Voorts is Thuisvaccinatie gerechtigd de door haar gemaakte buiten-
gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen bij de Klant. Deze incassokosten be-
dragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daarop-
volgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,= 
(zegge: veertig Euro). Thuisvaccinatie kan ten voordele van de Klant afwijken van ge-
noemde bedragen en percentages. 

 
8.4 De door Klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde 

wettelijke rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open-
staan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat voldoening betrekking heeft op een latere 
factuur.  

 
8.5 Indien Thuisvaccinatie een vordering heeft op Opdrachtgever en/of één van de perso-

nen (Klanten) waarvoor de Opdrachtgever een Overeenkomst heeft gesloten, is Thuis-
vaccinatie gerechtigd alle werkzaamheden en verdere prestaties ten behoeve van Op-
drachtgever en/of het verlenen van Diensten voor Opdrachtgever op te schorten dan 
wel andere maatregelen te treffen, totdat volledige betaling van Opdrachtgever en/of 
één van de personen (Klanten) waarvoor de Opdrachtgever een Overeenkomst heeft 
gesloten wordt ontvangen. 
 

8.6 Een tussen Klant en Thuisvaccinatie overeengekomen betalingsregeling/prijsafspraak 
waarbij de Klant de prijs in termijnen/delen mag betalen, laat onverlet de op de Klant 
rustende verplichting dat Klant gehouden is tot betaling van het gehele bedrag. De Klant 
is niet gerechtigd halverwege de betalingsregeling/prijsafspraak zijn betalingen te sta-
ken en/of zijn betalingsverplichting op te schorten.   

 
 
 
 
Artikel 9  Dienstverlening Thuisvaccinatie 

  
9.1 Bij de uitvoering van de Overeenkomst is Thuisvaccinatie gehouden tot het betrachten 

van de zorg die onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar kan worden 
verwacht. Thuisvaccinatie zal zich inspannen de Overeenkomst naar beste inzicht en 
vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Alle door 
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Thuisvaccinatie uit hoofde van de Overeenkomst te verlenen Diensten worden uitge-
voerd op basis van een inspanningsverbintenis.  
 

9.2 Bij de uitvoering van de Overeenkomst is Thuisvaccinatie gehouden tot het betrachten 
van de zorg van een goed hulpverlener en handelt daarbij in overeenstemming met de 
op Thuisvaccinatie rustende verantwoordelijkheid zoals deze voortvloeit uit de voor de 
hulpverlener geldende professionele standaard en de richtlijnen van de beroepsgroep. 
 

9.3 Thuisvaccinatie deelt haar werkzaamheden zelfstandig in en is bij het verlenen van de 
overeengekomen Diensten geheel zelfstandig. Thuisvaccinatie zal daarbij een eigen 
tijdsplanning hanteren te weten dat Thuisvaccinatie vrij is ten aanzien van het bepalen 
van de tijdstippen waarop de Diensten worden verleend. Thuisvaccinatie zal bij het ma-
ken en / of aanpassen van haar eigen tijdsplanning wel de redelijkheid en billijkheid 
jegens de Klant betrachten en één en ander zoveel als mogelijk in goed overleg met de 
Opdrachtgever / Klant laten plaatsvinden. Thuisvaccinatie zal zo mogelijk rekening hou-
den met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van Opdrachtgever / Klant om-
trent de uitvoering van de Opdracht doch verleent de overeengekomen Diensten naar 
eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Opdrachtgever en/of derde(n). 

 
9.4 Partijen erkennen dat het welslagen van de Opdracht afhankelijk is van de inspanning 

van Opdrachtgever en/of Klant meer in het bijzonder de input die Opdrachtgever en/of 
Klant levert. Om een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst door Thuisvaccinatie 
mogelijk te maken zal Opdrachtgever en/of Klant Thuisvaccinatie ten tijde van de aan-
levering van de (reis)gegevens en medische informatie direct alle verzochte informatie 
en inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. Opdrachtgever en/of Klant 
draagt in dat kader er zorg voor dat alle informatie, waarvan Thuisvaccinatie aangeeft 
dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever en/of Klant redelijkerwijs be-
hoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht tijdig 
en volledig aan Thuisvaccinatie worden verstrekt.  

 
9.5 Thuisvaccinatie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Thuis-

vaccinatie is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste, niet actuele en / of onvol-
ledige (reis)gegevens en/of medische informatie. Thuisvaccinatie levert haar diensten 
op basis van de op de door Opdrachtgever en/of Klant ingevulde informatie. Opdracht-
gever en/of Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de aanlevering van de 
juiste (reis)gegevens en medische informatie aan Thuisvaccinatie Onjuistheden, onvol-
ledigheden en inconsistenties van alle door Opdrachtgever en/of Klant verschafte in-
formatie zijn steeds voor risico van Opdrachtgever en daarmee voor rekening van Op-
drachtgever. 
 

9.6 Thuisvaccinatie kan slechts ten opzichte van Opdrachtgever aan de op hem rustende 
inspanningsverplichting voldoen indien Opdrachtgever en/of Klant het in 9.4 en 9.5 be-
paalde strikt naleeft.  

 
 
Artikel 10 Klachten 
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10.1 Klachten over de door Thuisvaccinatie verleende Diensten, de door Thuisvaccinatie 
geleverde Producten en/of naar aanleiding van de hoogte of de wijze van totstandko-
ming van de facturen van Thuisvaccinatie, dienen door Klant onmiddellijk, doch bin-
nen 14 (veertien) dagen na respectievelijk levering Diensten / Producten / na ont-
vangst factuur, Schriftelijk middels het online klachtenformulier [LINK] ter kennis van 
Thuisvaccinatie te worden gebracht, onder nauwkeurige opgave van de aard en de 
grond van de klachten. 
 

10.2 Indien Klant nalaat een klacht bij Thuisvaccinatie in te dienen binnen de in het vorige 
lid van dit artikel gestelde termijn, wordt Klant geacht de Diensten / factuur te hebben 
goedgekeurd en kan Klant zich nimmer beroepen op het feit dat de Diensten / factuur 
niet beantwoord(t/en) aan de overeenkomst. 

 
10.3 Thuisvaccinatie hanteert een procedure voor de opvang en afhandeling van klachten. 

Onderdeel van de klachtenprocedure is de door de Wet kwaliteit, klachten en geschillen 
zorg bedoelde klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zal de klacht in behande-
ling nemen en zal op verzoek adviseren met betrekking tot de indiening van de klacht, 
bijstaan bij het formuleren van de klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om 
tot een oplossing voor de klacht te komen.  

10.4 De behandeling van de klacht is gericht op het bereiken van een voor de Klant en Thuis-
vaccinatie bevredigende oplossing. De klacht zal zorgvuldig worden onderzocht en Klant 
zal op de hoogte worden gehouden van de voortgang van de behandeling van de klacht. 

 
10.5 Klant ontvangt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 6 (zegge: zes) weken na indie-

ning van de klacht, een schriftelijke mededeling van Thuisvaccinatie waarin met rede-
nen omkleed is aangegeven tot welk oordeel het onderzoek van de klacht heeft geleid, 
welke beslissing Thuisvaccinatie over en naar aanleiding van de klacht heeft genomen 
en binnen welke termijn maatregelen waartoe eventueel is besloten, zullen zijn gerea-
liseerd.  

 
10.6 Indien noodzakelijk kan Thuisvaccinatie tijdens het onderzoek van de klacht de in het 

vorige lid van dit artikel genoemde termijn met 4 (zegge: vier) weken verlengen.  
 

10.7 Indien Partijen gezamenlijk niet tot een oplossing komen, kan Klant zich wenden tot de 
Geschillencommissie Zorg. De Geschillencommissie Zorg neemt de klacht slechts in be-
handeling indien de Klant zijn klacht eerst schriftelijk bij Thuisvaccinatie heeft inge-
diend. Het geschil kan uiterlijk een jaar nadat Klant zich bij Thuisvaccinatie heeft ge-
meld, bij de Geschillencommissie Zorg aanhangig worden gemaakt.  

 
10.8 Het klachtengeld voor de Geschillencommissie Zorg bedraagt € 52,50. Indien tijdens de 

behandeling van de klacht door de Geschillencommissie Zorg komt vast te staan dat een 
klacht gegrond is, dan komen de kosten voor rekening van Thuisvaccinatie. Indien tij-
dens de behandeling van de klacht door de Geschillencommissie Zorg komt vast te staan 
dat een klacht ongegrond is, dan komen de door Thuisvaccinatie gemaakte kosten, 
waaronder begrepen de onderzoekskosten en administratiekosten, integraal voor re-
kening van Klant.  
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10.9 De Geschillencommissie Zorg zal uiterlijk binnen 6 (zegge: zes) maanden na de voorleg-
ging van het geschil uitspraak doen. In gevallen waarin dat, gelet op de aard van het 
geschil en de daarbij betrokken belangen, aangewezen is te achten, zal de Geschillen-
commissie Zorg op kortere termijn uitspraak doen. 
 

10.10 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van 
alle vorderingen en verweren jegens Thuisvaccinatie en de door Thuisvaccinatie bij de 
uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, één (1) jaar.  

 
 
Artikel 11 Vertrouwelijkheid en bescherming persoonsgegevens 
 
11.1 Partijen zullen informatie die de andere Partij voor, tijdens of na de uitvoering van de 

Opdracht(en) verstrekt, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is aange-
duid als vertrouwelijk of wanneer de ontvanger weet of redelijkerwijs moet vermoeden 
dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Opdrachtgever/Klant zal in ieder geval 
de inhoud van het Aanbod vertrouwelijk behandelen.  
 

11.2 Thuisvaccinatie zal (en Opdrachtgever zal ten aanzien van persoonsgegevens van der-
den(Klanten)) in het kader van de Overeenkomst alle op haar/hun rustende verplichtin-
gen op het gebied van privacywetgeving nakomen.  

 
11.3 Indien Thuisvaccinatie bij de uitvoering van de Opdracht(en) kennis moet nemen van 

vertrouwelijke gegevens van Opdrachtgever en/of Klant, is Opdrachtgever en/of Klant 
er bij de verstrekking van deze gegevens aan Thuisvaccinatie zelf voor verantwoordelijk 
om persoonsgegevens of andere vertrouwelijke gegevens die Thuisvaccinatie niet nodig 
zal hebben, zoveel mogelijk weg te laten of onleesbaar te maken en de vertrouwelijke 
gegevens op een veilige wijze aan Thuisvaccinatie over te dragen. Dit geldt onvermin-
derd de verplichting voor Thuisvaccinatie om aan haar verstrekte vertrouwelijke gege-
vens vertrouwelijk te behandelen en op passende wijze te beveiligen.  

 
11.4 Ten aanzien van persoonsgegevens van derden (Klanten) zal Opdrachtgever optreden 

als verwerkingsverantwoordelijke en Thuisvaccinatie als verwerker in de zin van de AVG 
dan wel Opdrachtgever als verwerker en Thuisvaccinatie als subverwerker. In een der-
gelijk geval als bedoeld in dit lid van dit artikel is uitsluitend Opdrachtgever verantwoor-
delijk voor de doelbinding, de grondslag, de rechtmatigheid, transparantie en behoor-
lijkheid van de gegevensverwerking, zoals in artikel 5 van de AVG staat omschreven dan 
wel is Opdrachtgever verantwoordelijk dat zij één en ander goed heeft geregeld met de 
daadwerkelijke verwerkingsverantwoordelijke. Dit uitgangspunt is mede leidend bij de 
uitleg van de verplichtingen van Thuisvaccinatie in haar hoedanigheid van verwerker. 

 
11.5 Eenieder die handelt onder het gezag van Thuisvaccinatie en toegang heeft tot de per-

soonsgegevens van Opdrachtgever verwerkt deze slechts ten behoeve van Opdracht-
gever/Klant. Eenieder die handelt ten behoeve of onder de verantwoordelijkheid van 
Thuisvaccinatie en/of een subcontractor van Thuisvaccinatie en toegang heeft tot de 
persoonsgegevens van Opdrachtgever/Klant is verplicht tot geheimhouding van de per-
soonsgegevens waarvan hij kennis neemt, tenzij enig wettelijk voorschrift en/of een 
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bevoegd gegeven last hem tot mededelen verplicht, of op uitdrukkelijk verzoek van Op-
drachtgever/Klant of de toezichthouder. 

 
11.6 Thuisvaccinatie neemt passende technische en organisatorische maatregelen om een 

op het risico afgestemde beveiliging te waarborgen. De passende maatregelen sluiten 
aan op de geldende stand van de techniek. 

 
11.7 De Klant heeft het recht op inzage in de doorgegeven persoonsgegevens alsmede in-

zage in zijn/haar medisch dossier. Werkaantekeningen in het medisch dossier zijn uit-
gesloten van het recht op inzage. Indien mogelijk de privacy van een ander geschaad 
wordt door Klant inzage in zijn/haar medisch dossier te verschaffen, mag Thuisvaccina-
tie (gedeeltelijke) inzage in het medisch dossier weigeren. Klant heeft recht op kopieën 
van zijn/haar medische gegevens en recht op correctie van de doorgegeven persoons-
gegevens. Klant heeft recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens, 
tenzij er een behandeling heeft plaatsgevonden. In het geval er een behandeling heeft 
plaatsgevonden heeft Klant recht op overdracht van het medisch dossier in een gang-
baar formaat. Indien een betrokkene op basis van zijn rechten binnen de AVG direct 
contact opneemt met Thuisvaccinatie, dan gaat Thuisvaccinatie hier - behoudens uit-
drukkelijke andersluidende Schriftelijk instructie van Klant - in eerste instantie niet (in-
houdelijk) op in, maar bericht zij dit onverwijld aan Klant met een verzoek om nadere 
instructies.  

 
11.8 Thuisvaccinatie zal Opdrachtgever/Klant informeren over iedere wijziging van de locatie 

waar de gegevens van verwerkingsverantwoordelijke worden opgeslagen, evenals over 
de identiteit van eventuele derde partijen die hierbij betrokken zijn. 
 

11.9 Thuisvaccinatie houdt een register bij van alle soorten verwerkingsactiviteiten die hij 
voor Opdrachtgever/Klant verricht of heeft verricht. Dit register is in Schriftelijke (digi-
tale) vorm. 

 
11.10 Indien een beveiligingsinbreuk op de persoonsgegevens van Opdrachtgever/Klant heeft 

plaatsgevonden, dan meldt Thuisvaccinatie zo snel mogelijk zodra hij kennis genomen 
heeft van de inbreuk zonder onredelijke vertraging en indien mogelijk uiterlijk binnen 
48 uur de inbreuk aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is er indien sprake is van 
een situatie als omschreven in artikel 11 lid 4 voor verantwoordelijk dat de gegevens 
van de personen (Klanten) die alsdan als eerste geïnformeerd dient te worden bij aan-
vang van de Overeenkomst (en indien nodig later de gewijzigde gegevens) aan Thuis-
vaccinatie worden verstrekt. Thuisvaccinatie neemt in dat geval pas schade beperkende 
maatregelen na overleg en schriftelijke toestemming van Opdrachtgever, tenzij deze 
toestemming gezien de ernst en de situatie niet kan worden afgewacht. 

 
11.11 Opdrachtgever zal alle geregistreerde persoonlijke gegevens van door Thuisvaccinatie 

beschikbaar gestelde derde(n)/ medewerker(s) / Thuisvaccinatie medewerker(s) die 
voor, tijdens en na de Overeenkomst door Thuisvaccinatie kenbaar worden gemaakt, 
vertrouwelijk behandelen conform de daarvoor geldende wetgeving. Tenzij Schriftelijk 
anders is overeengekomen zal Opdrachtgever/Klant nimmer persoonlijke gegevens van 
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de door Thuisvaccinatie beschikbaar gestelde medewerker(s) aan derden ter beschik-
king stellen. 

 
11.12 Iedere verplichting tot vertrouwelijkheid vervalt op het moment dat de informatie be-

schikbaar is bij openbare bronnen. Voorts is een Partij gerechtigd vertrouwelijke infor-
matie beschikbaar te stellen aan overheidsinstanties indien dit krachtens wettelijke re-
geling of bevoegd bevel verplicht wordt. De Partij zal in dat geval de andere Partij daar-
over zo snel mogelijk informeren. De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan 
na beëindiging van de Opdracht om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de 
verstrekkende Partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter 
van de informatie. 

 
 
Artikel 12 Wijziging en beëindiging van de overeenkomst 
 
12.1 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke 

uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen Par-
tijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. In-
dien de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst, al dan niet op verzoek of aan-
wijzing van Opdrachtgever en/of Klant, wordt gewijzigd en de Overeenkomst daardoor 
in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties 
hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan ook het 
oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Door een wijzi-
ging van de Overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoe-
ring worden gewijzigd. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de 
Overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.  
 

12.2 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Thuisvaccinatie een verzoek tot wijziging van 
de Overeenkomst weigeren, indien dit bijvoorbeeld in kwalitatief en/of kwantitatief op-
zicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verlenen Diensten 
of Producten.  

 
12.3 Thuisvaccinatie kan, naast de overige uit de Overeenkomst en de wet toekomende 

rechten, de Overeenkomst in zijn geheel of voor het nog niet uitgevoerde deel te allen 
tijde zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst en schadeplichtig-
heid aan de zijde van Thuisvaccinatie jegens Opdrachtgever met onmiddellijke ingang 
ontbinden indien: 
- Opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of andere 

overeenkomsten jegens Thuisvaccinatie niet nakomt; 
- Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard; 
- Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of een betalingsregeling aan zijn 

crediteuren aanbiedt; 
- ten aanzien van Opdrachtgever (zijnde een natuurlijk persoon) een schuldsanering 

krachtens WSNP wordt uitgesproken; 
- Opdrachtgever tot liquidatie van zijn zaken overgaat; 
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- er beslag wordt gelegd op het vermogen van Opdrachtgever ter zake substantiële 
schulden of indien Opdrachtgever niet in staat is te voldoen aan zijn opeisbare 
schulden of zijn opeisbare schulden onbetaald laat. 

 
12.4 Opdrachtgever kan aan tussentijdse beëindiging geen recht ontlenen op schadevergoe-

ding dan wel (gedeeltelijke) teruggave van vooruit (volledige) betaalde bedragen, tenzij 
de Overeenkomst ontbonden wordt op grond van een tekortkoming in de nakoming 
van de Overeenkomst of ingeval er sprake is van onrechtmatige daad. Eenzelfde geldt 
voor de situatie dat Klant onvoldoende inspant / zoals (onder andere) bedoeld in artikel 
9 van de Algemene Voorwaarden. 

 
 

Artikel 13 Aansprakelijkheid 
 
13.1 Voor zover Thuisvaccinatie toerekenbaar tekortschiet en de Klant daardoor schade lijdt, 

is de aansprakelijkheid van Thuisvaccinatie die niet het gevolg is van letsel-, dood- of 
zaakschade, beperkt tot vergoeding van directe schade. De aansprakelijkheid van Thuis-
vaccinatie voor door Klant geleden of te lijden indirecte schade is alsdan aldus uitgeslo-
ten. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directe schade is en 
daarmee in ieder geval, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste 
besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade door het 
niet bepalen van marketingdoeleinden, schade verband houdende met het gebruik, 
verlies, verminking of vernietiging van gegevens, verlies van orders en/of PR-schade. 
 

13.2 De aansprakelijkheid van Thuisvaccinatie voor letsel-, dood- of zaakschade wordt niet 
uitgesloten of beperkt.  
 

13.3 De in lid 1 en 2 van dit artikel bedoelde aansprakelijkheid strekt zich tevens uit tot per-
sonen in dienst van Thuisvaccinatie, dan wel aan personen die door haar zijn aangesteld 
voor de uitvoering van de Overeenkomst. 

 
13.4 De uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid, zoals bedoeld in de voorgaande le-

den, geldt niet indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roe-
keloosheid van Thuisvaccinatie en/of door Thuisvaccinatie ingeschakelde personeel / 
hulppersonen / derden. 
 

13.5 Het bepaalde in dit artikel geldt slechts voor zover de aansprakelijkheid van Thuisvacci-
natie ingevolge de wet of Overeenkomst, waaronder begrepen het bepaalde in de on-
derhavige Algemene Voorwaarden, niet reeds verder is beperkt dan uit de enkele toe-
passing van dit artikel zou volgen.  
 

13.6 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt het recht op schadevergoeding 
in ieder geval één (1) jaar na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voort-
vloeit en waarvoor Thuisvaccinatie aansprakelijk is.  

 
 

Artikel 14 Overmacht 
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14.1 Indien Thuisvaccinatie door overmacht tekortschiet in de nakoming van enige op haar 

rustende verplichting, is Thuisvaccinatie nimmer aansprakelijk jegens Opdrachtgever 
voor schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan en is zij gerechtigd te hare keuze en 
zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de Overeenkomst voor ten 
hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de Overeenkomst geheel of ten dele te 
ontbinden, één en ander zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.  

 
14.2 Onder overmacht wordt mede verstaan: elke van de wil van Thuisvaccinatie onafhan-

kelijke omstandigheden, ook al waren deze ten tijde van het tot stand komen van de 
Overeenkomst reeds te voorzien, die de nakoming van de Overeenkomst blijvend of 
tijdelijk verhinderen, alsmede voor zover niet reeds daaronder begrepen, (burger)oor-
log, oorlogsgevaar, terrorisme (zowel aanslagen als het van overheidswege vastge-
stelde maximale veiligheidsniveau van terrorismedreiging), oproer, (werk)staking, per-
soneelsgebrek, transportproblemen, brand, weersomstandigheden, epidemieën, on-
vrijwillig bezitsverlies, belemmerende overheidsmaatregelen, sabotage, storing van in-
ternet-, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten en in het algemeen alle on-
voorziene omstandigheden in het bedrijf, zowel in binnen- als buitenland. Het boven-
staande is tevens van toepassing indien de omstandigheden als hierboven bedoeld, zich 
ten aanzien van of in het bedrijf van derden van wie Thuisvaccinatie diensten betrekt 
of pleegt te betrekken, mochten voordoen. 

 
 
Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillen 
 
15.1 Op alle Overeenkomsten gesloten door Thuisvaccinatie waarop deze Algemene Voor-

waarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn is uitsluitend Nederlands recht van 
toepassing.  

 
15.2 Alle geschillen, betrekking hebbende op, voortvloeiende uit of verband houdende met 

door Thuisvaccinatie gesloten Overeenkomsten dan wel nadere overeenkomsten 
waarop de onderhavige Algemene Voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, 
worden beslecht door de Geschillencommissie Zorg of de Rechtbank Noord-Holland, 
locatie Haarlem.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 




