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1.

Teneinde de ondersteuning van de geleverde software (zo optimaal mogelijk) te kunnen laten
plaatsvinden, is het noodzakelijk om opdrachtnemer toegang te verlenen tot het netwerk van
Stichting Rijnstate (Rijnstate-netwerk). Stichting Rijnstate zal deze toegang feitelijk
verwezenlijken door middel van een zogenaamde terugbelvoorziening.
In voorkomende gevallen kan het noodzakelijk zijn dat Stichting Rijnstate ook
gegevensbestanden beschikbaar stelt aan opdrachtnemer.
Opdrachtnemer verplicht zich bij de uitoefening van haar werkzaamheden de in dit artikel nader
genoemde voorwaarden in acht te nemen.
2. Opdrachtnemer maakt slechts van de toegang tot het netwerk gebruik, voorzover het in goede
conditie houden van de door opdrachtnemer geleverde applicatieprogrammatuur hem daartoe
noodzaakt of op verzoek van opdrachtgever n.a.v. een storing of geplande aanpassing.
Opdrachtnemer maakt slechts gebruik van beschikbaar gestelde gegevensbestanden voor zover
dit nodig is voor het uitvoeren van de verstrekte opdracht.
3. Opdrachtnemer handelt conform de in overleg met de opdrachtgever opgestelde procedures en
handelswijzen tijdens toegang tot het Rijnstate-netwerk.
4. Opdrachtnemer onthoudt zich van het verrichten van handelingen die (het functioneren van) het
Rijnstate-netwerk en/of andere applicaties op het Rijnstate-netwerk kunnen schaden, op welke
wijze dan ook. In geval van twijfel terzake, zal opdrachtnemer vooraf overleg voeren met de
afdeling Automatisering van Stichting Rijnstate.
5. Opdrachtnemer neemt zodanig maatregelen dat virus/worm-infecties redelijkerwijze worden
uitgesloten.
6. Wijzigingen in de door opdrachtnemer geleverde applicatieprogrammatuur worden slechts
doorgevoerd, nadat en voorzover overleg hieromtrent heeft plaatsgevonden met de binnen
Stichting Rijnstate verantwoordelijke functioneel beheerder. Opdrachtnemer zal hierbij in
voorkomende gevallen afspraken met en aanwijzingen van de afdeling Automatisering in acht
nemen.
7. Opdrachtnemer zal bij het gebruik van de verbinding via het openbare telefoon- en/of internet,
nimmer kopieën maken van bedrijfsgegevens van welke aard en voor welk doel dan ook, zonder
expliciete toestemming van de binnen Stichting Rijnstate verantwoordelijke functioneel
beheerder.
8. De opdrachtnemer verbindt zich, zowel gedurende als na beëindiging van de overeenkomst, om
alles in het werk te stellen hetgeen redelijkerwijs mogelijk en nodig is, om geheimhouding te
verzekeren aangaande alle gegevens en kennis van Stichting Rijnstate omtrent bedrijfs-, klant-,
markt- en systeemgegevens, alsmede die gegevens die in het kader van deze overeenkomst zijn
verstrekt en andere vertrouwelijke informatie waar de opdrachtnemer kennis van neemt bij de
uitvoering van de opdracht, waaronder uitdrukkelijk begrepen alle informatie met betrekking tot
patiënten en medewerkers van Stichting Rijnstate.
De opdrachtnemer verbindt zich de hier eerder genoemde kennis en gegevens uitsluitend voor de
overeengekomen Rijnstate doelstelling(en) te gebruiken en deze niet aan derden ter beschikking
te stellen en/of hierover aan derden inlichtingen te verschaffen.
Beschikbaar gestelde gegevensbestanden worden direct na afronding van de specifieke opdracht
vernietigd. Bij overtreding van dit artikel verbeurt opdrachtgever een direct opeisbare, niet voor
rechterlijke matiging vatbare boete van € 50.000,00 voor iedere overtreding en voor iedere dag
dat deze overtreding voortduurt.
9. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat zijn medewerkers, al dan niet in dienst van
opdrachtnemer, op de hoogte zijn van onderhavige voorwaarden en conform deze voorwaarden
zullen handelen.
10. Opdrachtnemer verplicht zich ertoe het aantal medewerkers (al dan niet in loondienst) dat
toegang heeft tot het Rijnstate-netwerk, te beperken tot het noodzakelijke minimum.

