
    ALGEMENE VOORWAARDEN  

Voorwaarden voor instellingsabonnementen op het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 

uitgegeven door de Vereniging Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, gevestigd te Amsterdam 

aan de Johannes Vermeerstraat 2 (1071 DR) en geregistreerd in het Handelsregister van de KvK 

onder het nummer 40530145, hierna te noemen: ‘NTvG’. 

N.B. aanvullend op deze Algemene Voorwaarden wordt voor de website een disclaimer gehanteerd. 

1. ALGEMENE BEPALINGEN 

1.1 Deze abonnementsvoorwaarden zijn van toepassing op alle 

abonnementsovereenkomsten tussen (zorg)organisaties/-instellingen (met meer dan 1 

medewerker) hierna te noemen: “abonnee” en het NTvG; zowel de abonnementen voor 

toegang op IP-adressen als de tijdschriftabonnementen die daar eventueel aan 

gekoppeld zijn. 

1.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze 

uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. In dat geval blijven de overige 

bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht. 

1.3 NTvG is te allen tijde bevoegd om wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te 

brengen. Deze wijzigingen zullen na bekendmaking aan de abonnee in werking treden. 

 

2. ABONNEMENTEN 

2.1 Nieuwe abonnementen voor toegang tot ntvg.nl op IP-adres(sen) gaan direct in na het 

sluiten van de overeenkomst, mits de betreffende IP-adressen zijn doorgegeven aan 

NTvG. Abonnementen op het tijdschrift gaan in per het eerstvolgende nummer dat 

verschijnt. Eerdere nummers kunnen tegen betaling worden nabesteld. 

2.2 Tenzij anders overeengekomen wordt een abonnement aangegaan voor minimaal één 

jaar (52 weken). Binnen de eerste abonnementstermijn kan de abonnee het abonnement 

alleen tegen het einde van de overeengekomen abonnementstermijn opzeggen. Indien 

opzegging uitblijft wordt het abonnement stilzwijgend voortgezet voor onbepaalde tijd. 

De opzegtermijn bedraagt twee maanden; opzegging geschiedt per e-mail via 

marketing@ntvg.nl of per post: NTvG, t.a.v. afd. Marketing, Johannes Vermeerstraat 2, 

1071 DR Amsterdam. 

2.3 NTvG heeft het recht het abonnement met onmiddellijke ingang te beëindigen indien 

een van de hieronder genoemde situaties zich voordoet, in welke gevallen elke vordering 

van NTvG op de abonnee direct en volledig opeisbaar is: 

- de abonnee dient een eigen aangifte tot faillietverklaring of surseance in; 

- de abonnee wordt in staat van faillissement verklaard;  

- aan de abonnee wordt surseance van betaling verleend;  

- (de onderneming van) de abonnee wordt geliquideerd of beëindigd. 

 

3. REIKWIJDTE VAN HET GEBRUIKSRECHT 

3.1 NTvG verleent aan abonnee een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor ntvg.nl.  

Het gebruiksrecht omvat uitsluitend de bevoegdheden die in deze voorwaarden en de 

overeenkomst uitdrukkelijk zijn toegekend; voor het overige is het abonnee niet 

toegestaan de content op welke wijze dan ook geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, 

te verveelvoudigen of te veranderen.  



3.2 Het abonnement op IP-adres mag slechts worden gebruikt (a) door personen die 

werkzaam zijn binnen de betreffende instelling en (b) door ten hoogste het aantal 

gebruikers genoemd in de overeenkomst en (c) op de infrastructuur zoals omschreven in 

de overeenkomst. 

3.3 Indien de abonnee zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NTvG in strijd 

handelt met de voorwaarden van artikel 3.2, is abonnee gehouden de vergoeding te 

betalen die door NTvG gewoonlijk voor dat gebruik wordt gehanteerd. 

3.4 NTvG is nimmer aansprakelijk voor enige door abonnee geleden schade welke het gevolg 

is van het doorgeven van onjuiste IP-adressen of andere interne technische problemen 

bij de betreffende instelling. 

 

4. HELPDESK 

4.1 Abonnee heeft recht op het raadplegen van de telefonische en digitale helpdesk van   

NTvG voor ondersteuning en advies omtrent het gebruik van het IP-abonnement.  

NTvG zal zich inspannen de abonnee adequaat te ondersteunen en adviseren. NTvG 

aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid ter zake. 

 

5. BETALING 

5.1 Tenzij anders overeengekomen dienen de door de abonnee verschuldigde bedragen te 

worden voldaan binnen 30 dagen na de factuurdatum. Bij niet-tijdige betaling is NTvG 

gerechtigd om een vertragingsrente van 15 % op jaarbasis in rekening te brengen. Indien 

de betaling van het abonnement ook na aanmaning niet ontvangen is, is NTvG gerechtigd 

de toegang tot de NTvG database alsmede de toezending van het tijdschrift (indien van 

toepassing) met onmiddellijke ingang te beëindigen alsmede een schadevergoeding te 

vorderen ter hoogte van 15 % van de vordering. 

5.2 Alle abonnementsprijzen zijn in euro’s en exclusief BTW. 

5.3 NTvG behoudt zich het recht voor de tarieven ten hoogste eenmaal per jaar te wijzigen. 

Een wijziging van de abonnementsprijs wordt uiterlijk vier weken voordat deze van 

kracht wordt, aan de abonnee gecommuniceerd. 

 

6. BEZORGING, ADRESGEGEVENS 

6.1 Indien het tijdschrift niet of beschadigd is aangekomen, kan de abonnee daarover 

contact opnemen met het NTvG via marketing@ntvg.nl. 

6.2 Adreswijzigingen dienen uiterlijk drie weken vóór de gewenste ingangsdatum met 

vermelding van het abonneenummer aan NTvG te worden doorgegeven via 

marketing@ntvg.nl. Wijzigingen in de IP-adressen waarvoor toegang verleend is, kan de 

abonnee doorgeven via marketing@ntvg.nl. 

 

7. PERSOONS- en BEDRIJFSGEGEVENS 

7.1 NTvG is verantwoordelijk voor de verwerking van de klantgegevens die worden 

verzameld bij het aangaan van nieuwe abonnementen met als doel om: 

I) uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst tussen de abonnee en NTvG 

II) een administratie bij te houden van alle abonnees 

7.2 NTvG respecteert de privacy van haar abonnees en zal persoonlijke gegevens niet aan 

derden ter beschikking stellen behoudens ten behoeve van de uitvoering van deze 

overeenkomst. 

 

 



8. OVERMACHT 

8.1 In geval van tijdelijke overmacht is het NTvG gerechtigd de beoogde leveringstermijn van 

het tijdschrift te verlengen met de tijd, gedurende welke de tijdelijke overmacht 

voortduurt. NTvG stelt de abonnee hiervan schriftelijk op de hoogte. 

 

9. SLOTBEPALINGEN 

9.1 Op deze abonnementsvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele 

geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te 

Amsterdam. 

 

 

Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 

Johannes Vermeerstraat 2 

1071 DR Amsterdam 

 

 

 


