OVEREENKOMST DIENSTVERLENING

Partijen:
1.

de zorginstelling, gevestigd in Nederland, die met Cure4 B.V. een overeenkomst heeft
gesloten in verband met het afnemen van Cure4Direct diensten, hierna te noemen
“Opdrachtgever”

en
2.

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Cure4 B.V., gevestigd aan de
Kanaalweg 29 te (3526 KM) Utrecht, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer:
30220847, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer drs. ing.
J. Schenk, te dezen handelend onder de naam Cure4Direct,

hierna gezamenlijk te noemen ‘Partijen’
nemen het volgende in aanmerking:
-

Opdrachtgever houdt zich bezig met zorgverlening en heeft behoefte aan professionele
ondersteuning bij de uitvoering van haar financiële processen;

-

Cure4Direct houdt zich bezig met de advisering op het gebied van financiële processen
van instellingen die actief zijn in de gezondheidszorg in Nederland en heeft aangegeven
de gewenste ondersteuning te kunnen bieden;

-

Partijen wensen de aldus gemaakte afspraken schriftelijk vast te leggen

en verklaren te zijn overeengekomen als volgt
Artikel 1.

Inhoud en aard van de Opdracht

1. Cure4Direct voert met ingang van de overeengekomen datum de in een apart bijlage
omschreven werkzaamheden uit in verband met de financiële processen van
Opdrachtgever ten kantore van Cure4Direct, hierna te noemen: de "Opdracht".
2. Cure4Direct brengt middels haar Yuki-portal en Yuki-app een rapportage uit aan
Opdrachtgever ten aanzien van de door haar uitgevoerde werkzaamheden en de
financiële stand van zaken.

Artikel 2.

Uitgangspunten Opdracht

1. Bij de uitvoering van de Opdracht hanteert Cure4Direct de volgende uitgangspunten:

Cure4Direct maakt gebruik van haar eigen financiële systeem: “Yuki” en kan dit via
internet ontsluiten.


Werkzaamheden als gevolg van, c.q. in verband met afwijking van de in lid 1 van
deze bepaling genoemde uitgangspunten kunnen door Cure4Direct als meerwerk bij
Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 3.

Vergoeding

1. De door Opdrachtgever uit hoofde van deze overeenkomst verschuldigde vergoeding
voor de Opdracht is opgenomen in een aparte bijlage bij deze overeenkomst.
Artikel 4.

Duur

Deze overeenkomst wordt geacht te zijn ingegaan op de datum als genoemd in artikel 1 lid
1 en wordt, behoudens verlenging, aangegaan voor een periode van 12 maanden na deze
datum. Vervolgens wordt de overeenkomst telkens automatisch en stilzwijgend verlengd
voor een periode van 1 maand. Beëindiging van de overeenkomst is mogelijk nadat de
periode van 12 maanden is verstreken met inachtneming van een opzegtermijn van ten
minste één maand. Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden tegen het einde van een
kalendermaand.
Artikel 5.

Algemene voorwaarden

Op deze overeenkomst zijn van toepassing de algemene voorwaarden Cure4 B.V. 2016
zoals opgenomen in een aparte bijlage bij deze overeenkomst. In geval van strijdigheid
tussen het bepaalde in deze overeenkomst en de algemene voorwaarden prevaleert het
bepaalde in deze overeenkomst. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van
Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Aldus overeengekomen door middel van aanbod en aanvaarding op de website van
Cure4Direct: http://www.cure4direct.nl/ bij het afnemen van Cure4Direct diensten.

