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Overeenkomst Portaal Vitaliteit & Werk  

 

 

Wie ondertekenen deze overeenkomst: 

 

1. Uw organisatie:  

Organisatienaam:            

Adres:              

Postcode en plaats:            

Ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer:        

Naam tekenbevoegde:            

Functie tekenbevoegde:            

Vertegenwoordigt organisatie:           

 

2. MLK 

Menzis Leefkracht B.V., 

Lawickse Allee 130, 6709 DZ Wageningen. Ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 09189340  

De heer drs. H.G.J. Rotteveel, directeur Commercie, vertegenwoordigt MLK.   

 

In deze overeenkomst noemen we uw organisatie en MLK ook ‘partij´ of ´partijen’. 

 

Artikel 1 Algemeen 

De afspraken van uw organisatie met Menzis Leefkracht B.V. (MLK) opgenomen in deze overeenkomst (hierna te 

noemen: Overeenkomst Portaal Vitaliteit & Werk) zijn onderdeel van de Overeenkomst collectieve 

ziektekostenverzekeringen werkgever (hierna: de Collectieve Overeenkomst).  

 

Artikel 2 Definities 

a. Bedrijfsarts: de persoon die als bedrijfsarts is ingeschreven in een erkend specialistenregister als bedoeld in 

artikel 14 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg. 

b. Portaal: beveiligde website van MLK waarop werkgevers kunnen inloggen om contractuele gegevens van de 

Collectieve Overeenkomst te raadplegen en informatie over de producten en prijzen van providers te 

ontvangen en waarop men kan worden doorgeleid naar Providers. 

c. Provider: de organisatie of persoon voor zover die de zorg en/of diensten levert waarover MLK met die 

organisatie of persoon afspraken heeft gemaakt over de prijs en kwaliteit van die zorg en/of diensten en die 

onderdeel uitmaakt van de Providerboog. 

d. Providerboog: groep van Providers waaruit uw organisatie via het Portaal een Provider kan kiezen.  

 

Artikel 3 Menzis Leefkracht dienstverlening 

1. MLK dienstverlening omvat het volgende:     

a. het beschikbaar stellen van de Providerboog.  

b. MLK is het eerste aanspreekpunt voor advies over verzuim, preventie en vitaliteit. 

2. MLK is of wordt geen partij in de contractuele relatie tussen uw organisatie en een Provider. 

3. MLK heeft het recht het aanbod in de Providerboog eenzijdig te wijzigen door Providers toe te voegen of te 

verwijderen. 



 

Overeenkomst Portaal Vitaliteit & Werk                                                
2022                                          pagina 2 van 3         

 

 

Artikel 4 Gebruik Portaal   

1. Het Portaal is slechts toegankelijk voor organisaties die de Collectieve Overeenkomst inclusief de 

Overeenkomst Portaal Vitaliteit & Werk hebben ondertekend.  

2. MLK verleent uw organisatie een beperkt, niet-exclusief en niet overdraagbaar recht om gebruik te maken van 

het Portaal. Uw organisatie ontvangt daartoe een superuser account waarmee u zelf gebruikers kunt 

opvoeren met de bij die gebruiker horende rol.  

3. Uw organisatie dient ervoor zorg te dragen dat de gebruikers bedoeld in het vorige lid, zijn inloggegevens 

strikt geheimhoudt.  

4. Indien de Provider zorg of diensten levert die uw organisatie alleen mag inkopen door tussenkomst van de 

Bedrijfsarts, dan wordt dit op het Portaal vermeld. Indien uw organisatie de zorg of dienst via het Portaal kan 

inkopen dan dient uw organisatie de Bedrijfsarts als gebruiker aan te wijzen en is verplicht de interventies die 

als zodanig zijn gemarkeerd, door de Bedrijfsarts te laten aanvragen.  

5. Indien uw organisatie via het Portaal de Provider inschakelt, is de Provider gehouden aan uw organisatie de 

zorg en diensten te leveren zoals omschreven op het Portaal, tegen maximaal de daar opgegeven prijs. 

6. Indien uw organisatie (of de Bedrijfsarts) op het Portaal doorlinkt naar een Provider, blijft het IP-adres van uw 

organisatie of de Bedrijfsarts niet bewaard in de systemen van MLK. 

7. Uw organisatie meldt het buiten uw organisatie bekend worden van inloggegevens van gebruikers van het 

Portaal als bedoeld in het tweede lid van dit artikel, zo spoedig mogelijk bij MLK. 

8. MLK kan de toegang van uw organisatie tot het Portaal (tijdelijk) blokkeren, bijvoorbeeld wanneer het nodig is 

dat uw organisatie nieuwe inloggegevens krijgt. 

 

Artikel 5 Intellectuele eigendom 

Niets in de Overeenkomst Portaal Vitaliteit & Werk kan worden opgevat als de toestemming aan een partij voor 

het eigen gebruik en/of overdracht van enig (intellectueel) eigendomsrecht van de andere partij, tenzij 

uitdrukkelijk anders is bepaald. 

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid 

1. MLK maakt naar beste weten en kunnen afspraken met Providers over de prijs en kwaliteit van de door die 

Provider geleverde zorg en diensten. MLK geeft geen garantie dat een gewenst resultaat op een bepaald 

tijdstip ook inderdaad behaald zal worden. Hiervoor wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 

2. MLK is niet aansprakelijk voor schade die uw organisatie lijdt door tekortkomingen in de uitvoering van de 

Overeenkomst Portaal Vitaliteit & Werk, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van MLK. 

3. MLK is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade of bedrijfsschade, waaronder begrepen 

winstderving en/of stagnatieschade. 

4. MLK spant zich in om uw organisatie zo ongestoord mogelijk gebruik te laten maken van het Portaal en 

verstoringen die van invloed zijn op de beschikbaarheid van het Portaal tot een minimum te beperken. 

Desalniettemin aanvaardt uw organisatie dat de beschikbaarheid van het Portaal als gevolg van een 

verstoring niet optimaal kan zijn. 

5. Uw organisatie vrijwaart MLK van aanspraken of boetes in verband met het niet nakomen van de verplichting 

die is opgenomen in artikel 4 lid 4 van de Overeenkomst Portaal Vitaliteit & Werk. 

 

Artikel 7 Overige 

1. Indien wijziging van wet en/of regelgeving en/of een gewijzigde zienswijze van een toezichthouder zoals de 

Autoriteit Persoonsgegevens tot gevolg hebben dat MLK zijn werkzaamheden niet ongewijzigd kan 

voortzetten, is MLK gerechtigd de Overeenkomst Portaal Vitaliteit & Werk in verband hiermee te wijzigen.   
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MLK zal uw organisatie zo spoedig mogelijk in kennis stellen van de gewijzigde verplichtingen en de daaruit 

voortvloeiende noodzakelijke aanpassingen van de Overeenkomst Portaal Vitaliteit & Werk. 

2. Wanneer één of meer bepalingen uit de Overeenkomst Portaal Vitaliteit & Werk nietig blijken te zijn, 

vernietigd worden of anderszins hun rechtsgeldigheid verliezen, zullen de overige bepalingen van kracht 

blijven. MLK zal de nietige of vernietigde bepalingen vervangen door geldige bepalingen, die zoveel mogelijk 

aansluiten bij de bedoeling van de nietige of vernietigde bepalingen.  

3. Als één van de Partijen niet aan haar verplichtingen kan voldoen of redelijkerwijs kan verwachten niet te 

kunnen voldoen, is deze Partij verplicht de andere Partij daarvan direct schriftelijk in kennis te stellen.  

4. Alle van toepassing zijnde belastingen en/of heffingen welke van overheidswege aan uw organisatie worden 

opgelegd op tarieven van Providers, blijven voor rekening van uw organisatie.  

 

Artikel 8 Duur en einde van de Overeenkomst Portaal Vitaliteit & Werk  

1. De Overeenkomst Portaal Vitaliteit & Werk treedt in werking op 4 februari 2022 en geldt gedurende de 

looptijd van de Collectieve Overeenkomst. Beëindiging van de Collectieve Overeenkomst om welke reden dan 

ook betekent van rechtswege ook het einde van de Overeenkomst Portaal Vitaliteit & Werk. Deze 

Overeenkomst Portaal Vitaliteit & Werk vervangt alle afspraken die Partijen eerder met elkaar hadden over 

dezelfde onderwerpen. 

2. De Overeenkomst Portaal Vitaliteit & Werk kan schriftelijk tussentijds worden opgezegd: 

a. met onmiddellijke ingang, door uw organisatie; 

b. met een opzegtermijn van drie maanden, door MLK. 

3. MLK is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente en zonder hierdoor schadeplichtig 

te worden, gerechtigd de Overeenkomst, voor zover deze betrekking heeft op MLK, zonder rechterlijke 

tussenkomst, onmiddellijk te ontbinden per aangetekende brief indien: 

a.  MLK dit ingevolge wettelijke regelingen noodzakelijk acht; 

b.  uw organisatie zich niet houdt aan de voorwaarden van het inschakelen van Providers door de 

Bedrijfsarts zoals opgenomen in artikel 4 lid 4 van de Overeenkomst Portaal Vitaliteit & Werk; 

c.  uw organisatie wordt veroordeeld wegens een economisch delict in de zin van de Wet op de economische 

delicten; 

d.  voortzetting van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van MLK kan worden verlangd.   

 

Artikel 9 Toepasselijk recht 

Voor de Overeenkomst Portaal Vitaliteit & Werk geldt het Nederlandse recht. Mocht uw organisatie algemene 

voorwaarden hanteren dan wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk uitgesloten. Als Partijen het niet met 

elkaar eens zijn over de Overeenkomst Portaal Vitaliteit & Werk of de gevolgen ervan, dan kunnen zij naar de 

rechter gaan. Ze moeten dan naar de rechter in Arnhem. 

Deze overeenkomst is gemaakt op 4 februari 2022 in Wageningen. Na ondertekening behoudt iedere Partij een 

exemplaar voor zichzelf. 

 

______________________   (datum)    Datum: 4 februari 2022   

 

    (handtekening) 

 

    (bedrijfsnaam)   Menzis Leefkracht B.V.  

 

    (naam ondertekenaar)  (H.G.J. Rotteveel) 


