Tarieven en voorwaarden 2019: VIP Voorraadservice voor huisartsen
(alle bedragen zijn exclusief BTW)

Aantal ingeschreven patiënten
Voorraadservice:
 Initiële inventarisatie voorraad
 Scanner
 Samen inkopen
 Transparant
 Geen zorgen over beste prijs
 Geen zorgen over juiste product
 Protocol en werkafspraken voor in de praktijk
 Altijd actuele voorraad en overzicht
 Niets weggooien
 Gratis helpdesk
 Inclusief toegang VIPLive.

Tot 2.500:

2.500 – 3.750:

3.750 – 5.000:

5.000 – 7.500:

75.00 – 12.500:

12.500 – 17.500:

€ 175,Per kwartaal

€ 210,Per kwartaal

€ 250,Per kwartaal

€ 300,Per kwartaal

€ 375,Per kwartaal

€ 475,Per kwartaal

Tarieven zijn per bestellende praktijk, één factuuradres. Bedragen worden per kwartaal vooraf gefactureerd
Extra bezoek op de praktijk tegen uurtarief van €70,-.

Kosten inkoop worden na elke aflevering gefactureerd:
Actuele prijs: de actuele prijs die wordt gefactureerd, wordt berekend door het gemiddelde te nemen van de inkoopsprijzen in
Kosten materialen exclusief BTW
de centrale voorraad. De oudst ingekochte producten worden eerst uitgeleverd.
BTW 9% en 21%
Afhankelijk van het soort product, de BTW wordt apart gespecificeerd op de factuur.
10% over de kosten van de materialen per bestelling. Dit is ten behoeve van het organiseren van de inkoop, het houden van het
Handling fee
magazijn, het stickeren en het verzenden.
De voorraadmodule wordt ingericht in het VipLive account van uw praktijk. Bij eventuele wijziging van een praktijk-AGBcode moet een nieuw VipLive account worden opgestart waarbij
uw voorraad wordt overgezet. Hiervoor berekenen wij eenmalige wijzigingskosten van € 100,- (exclusief BTW).
Op de Voorraadservice zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
1. We werken op basis van best effort en fair use wat inhoudt dat we ons uiterste best doen om alles goed te doen maar geen garanties geven. Fouten worden zo snel mogelijk
hersteld;
2. We garanderen niet de goedkoopste prijs wel streven we altijd naar de beste prijs;
3. Wij leveren de artikelen door zoals we ze van de leverancier krijgen en op basis van de garantievoorwaarden van deze leverancier;
4. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het door u aan ons betaalde bedrag voor de dienstverlening;
5. We behandelen uw producten en uw informatie zorgvuldig en conform de bestaande (privacy) wetgeving;
6. Jaarlijks kunnen de tarieven voor de dienstverlening worden gewijzigd, indien u het niet eens bent met het nieuwe tarief kunt u opzeggen;
7. Geschillen proberen we samen op te lossen en anders leggen we ze voor aan de rechter in Den Haag.
8. U kunt jaarlijks opzeggen met een opzegtermijn van zes maanden.
Overeenkomsten voor de Voorraadservice van Calculus Voorraad B.V. lopen tot aan het einde van het kalenderjaar waarin de overeenkomst in werking treedt, worden vervolgens automatisch
verlengd voor een jaar en kunnen worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn.

