
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Licentie ‘Gebruik MedMij-label door Zorgaanbieders’ 
 

Versie 2.0, februari 2021 

 

Dit document beschrijft de voorwaarden en condities waaronder Stichting MedMij het 
MedMij-label beschikbaar stelt voor gebruik door Zorgaanbieders die bij MedMij zijn 
aangesloten via een Dienstverlener zorgaanbieder (DVZA). Dit document dient als Licentie en 
beschrijft de voorwaarden waaronder het gebruik van het MedMij-label door Zorgaanbieder is 
toegestaan. 
 
Het MedMij-label heeft een belangrijke functie: voor gebruikers van PGO’s (zorggebruikers/ 
personen) en voor Zorgaanbieders dient het de herkenbaarheid en staat het voor veilige en 
betrouwbare uitwisseling van (gezondheids)gegevens. Aan Dienstverleners personen (DVP’s - 
de PGO-leveranciers) en DVZA’s biedt het onderscheidend vermogen. Voor Stichting MedMij: 
de bescherming en de bevordering van het gebruik van het MedMij-label. Dat alles beoogt 
Stichting MedMij met deze Licentieovereenkomst. 

 

Door het uitoefenen van de door de Licentie verleende rechten (zoals hieronder 
omschreven), gaat Zorgaanbieder akkoord met en accepteert de voorwaarden en condities 

van deze Licentie. Voor zover deze Licentie geïnterpreteerd kan worden als een contract, 
wordt Zorgaanbieder de gelicenseerde rechten verleend met inachtneming van aanvaarding 
van deze voorwaarden en condities door Zorgaanbieder. 

 
De meest recente versies van de licentie en het MedMij-label vind je hier.  

Artikel 1 - Definities 
 

1. Gelicenseerde Recht - het gebruiksrecht door Licentiegever aan Zorgaanbieder 
verleend, beperkt door de voorwaarden en condities van deze Licentie.  

2. Dienstverlener zorgaanbieder - DVZA is een MedMij-deelnemer die via een 
overeenkomst met Licentiegever verbonden is aan MedMij. Overeenkomstig het 
MedMij Afsprakenstelsel de rol van DVZA vervult en Zorgaanbieder als Gebruiker 
heeft. 

3. Dienstverleningsovereenkomst - de overeenkomst tussen DVZA en 
Zorgaanbieder met betrekking tot levering van diensten door DVZA aan 
Zorgaanbieder teneinde de gegevensuitwisseling tussen Zorgaanbieder en 
personen van 16 jaar of ouder te realiseren overeenkomstig het bepaalde in het 
MedMij Afsprakenstelsel.  

4. Gebruiker - afnemer van de dienst(en) van DVZA, zijnde Zorgaanbieder. 
5. Licentie - deze Licentieovereenkomst tussen Licentiegever en Zorgaanbieder die 

door het uitoefenen van het Gelicenseerde Recht door Zorgaanbieder, door 
Zorgaanbieder wordt aanvaard.   

6. Licentiegever - Stichting MedMij, de entiteit die onder deze Licentie rechten kan 
verlenen en voorwaarden stelt aan het gebruik van het MedMij-label. 

7. MedMij Afsprakenstelsel - de door Licentiegever vastgestelde laatst geldende 
release van het MedMij Afsprakenstelsel.  
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8. MedMij-label - het visuele beeldmerk, zoals vastgelegd in het MedMij 
Afsprakenstelsel, dat MedMij-deelnemers en via hen aangesloten Zorgaanbieders 
mogen gebruiken om deelname aan MedMij kenbaar te maken.  

9. Zorgaanbieder (Licentienemer) - de entiteit die het Gelicenseerde Recht uitoefent 
onder deze Licentie en dit is de entiteit die via een DVZA Gebruiker is van MedMij. 

Artikel 2 – Voorwaarden en condities licentieverlening 
 

1. Met inachtneming van deze Licentie verleent Licentiegever hierbij aan Zorgaanbieder 
een wereldwijde, royaltyvrije, niet in sublicentie te geven, niet-exclusieve, 
onherroepelijke Licentie om het Gelicenseerde Recht uit te oefenen, binnen de kaders 
die daaraan in deze overeenkomst en in het MedMij Afsprakenstelsel gesteld zijn (zie 
hier). Het Gelicenseerde Recht wordt ‘om niet’ (kosteloos) verleend. 

2. Het Gelicenseerde Recht betreft het publiceren/het gebruik van het MedMij-label met 
als doel kenbaar te maken dat Zorgaanbieder een product aanbiedt waarbij de 
gegevensuitwisseling plaatsvindt (via een DVZA) overeenkomstig de afspraken van het 
het MedMij Afsprakenstelsel over veilige en betrouwbare gegevensuitwisseling.  

3. Zorgaanbieder gebruikt bij het publiceren het MedMij-label met payoff, dit houdt 
in het MedMij-log met daaronder de tekst ‘Grip op je eigen gezondheidsgegevens’. 
Uitgezonderd situaties waarbij door beperkte ruimte de payoff bij publicatie 
onleesbaar wordt. Uitsluitend in dat geval mag Zorgaanbieder gebruik maken van 
het MedMij-label zonder payoff.  

4. Bij online publicatie van het MedMij-label linkt Zorgaanbieder de afbeelding naar 
https://www.medmij.nl/medmij-label.  

5. Het is Zorgaanbieder niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in het beeldmerk. 
Kleur, vorm en afmetingen van het beeldmerk zijn opgenomen in het MedMij 
Afsprakenstelsel, in het hoofdstuk Communicatie, paragraaf ‘Merkgebruik’.   

6. In het geval Licentiegever wijzigen doorvoert in het beeldmerk is Zorgaanbieder 
verplicht deze wijzigingen door te voeren in alle betreffende uitingen. 

Artikel 3 – Aansprakelijkheid 
 

1. Licentiegever is in geen geval aansprakelijk voor het gebruik van het MedMij-label 
door Zorgaanbieder, voor enige directe, bijzondere, indirecte, incidentele, punitieve, 
exemplarische of andere verliezen, kosten, uitgaven of schade voortvloeiend uit deze 
Licentie. 

2. Het gebruik van het MedMij-label zegt uitsluitend dat gegevensuitwisseling 
plaatsvindt (via een DVZA) overeenkomstig de afspraken van het MedMij 
Afsprakenstelsel over veilige en betrouwbare gegevensuitwisseling. Het zegt 
nadrukkelijk niets over de ICT-systemen (EPD/ECD) die Zorgaanbieder gebruikt. 
Zorgaanbieder vrijwaart Stichting MedMij tegen alle claims terzake.  

3. In het geval Zorgaanbieder tekortschiet in de naleving van deze Licentie en deze 
tekortkoming niet binnen een redelijke termijn herstelt, ontstaat voor Licentiegever 
het recht op schadevergoeding voor geleden directe en indirecte schade en de kosten 
die Licentiegever heeft moeten maken om deze schade te herstellen.  

4. Onder indirecte schade wordt begrepen, echter is niet beperkt tot, gevolgschade 
en/of kosten die zijn gemaakt ter voorkoming, beperking of vaststelling van 
gevolgschade, gederfde winst of gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie 
of verlies van gegevens.  

5. De in dit artikel opgenomen beperkingen of uitsluitingen van aansprakelijkheid zijn 
niet van toepassing indien en voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt 
door opzet of grove schuld.  

Artikel 4 – Termijn en beëindiging 
 

1. Deze Licentie geldt zolang Zorgaanbieder via een DVZA Gebruiker is van 
MedMij.  
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2. Als Zorgaanbieder niet voldoet aan deze Licentie, dan eindigt het Gelicenseerd Recht 
van rechtswege. Zorgaanbieder stopt met onmiddellijke ingang, in alle uitingen, het 
gebruik van het MedMij-label. 

Artikel 5 – Andere voorwaarden en condities 
 

1. Deze Licentie is onlosmakelijk verbonden aan de Dienstverleningsovereenkomst 
MedMij en maakt daarvan integraal onderdeel uit.  

2. Licentiegever is niet gebonden aan enige aanvullende of andere voorwaarden of 
condities die gecommuniceerd zijn door Zorgaanbieder, tenzij dit uitdrukkelijk is 
overeengekomen. 

3. Licentienemer stelt Licentiegever onverwijld in kennis van (vermeende) 
inbreuken, om Licentiegever daarmee in de gelegenheid te stellen daartegen op 
te treden. 

Artikel 6 - Toepasselijk recht en forumkeuze 
 

1. Op deze Licentie is het Nederlands recht van toepassing. 
2. Eventuele geschillen worden beoordeeld door de bevoegde rechter in Den Haag.  
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