
Algemene Voorwaarden Fysiovoordeel B.V. - pagina 1 van 1   

ALGEMENE 
VOORWAARDEN TEN 
AANZIEN VAN DE 
AANMELDING 
 
VAN: 
 
FYSIO4DEEL B.V.  
Amsterdamseweg 43,  
3812 RP Amersfoort. 
Ingeschreven bij de KVK 
Gooi-, Eem- en Flevoland 
onder nummer 
32141911,hierna te 
noemen: Fysio4deel. 
 
Artikel 1 Definities 
1. In deze algemene 
voorwaarden worden de 
hiernavolgende termen in 
de navolgende betekenis 
gebruikt, tenzij uitdrukkelijk 
anders is aangegeven: 
Fysio4deel: Fysio4deel 
B.V., gebruiker van deze 
algemene voorwaarden; 
Fysiotherapeut: de bij 
Fysio4deel aangemelde 
fysiotherapeut en/of 
fysiotherapiepraktijk, -
instelling of  
-afdeling. 
Aanmelding: de relatie zoals 
deze tussen Fysio4deel 
enerzijds en de 
Fysiotherapeut anderzijds, 
tot stand komt.  
Leverancier: de bij 
Fysio4deel aangesloten 
derde die producten en/of 
diensten aan de 
Fysiotherapeut tegen een 
gereduceerd tarief kan 
leveren. 
 
Artikel 2 Algemeen 
1. Deze voorwaarden 
gelden voor de relatie die 
tussen Fysio4deel en de 
Fysiotherapeut tot stand 
komt, waarop Fysio4deel 
deze voorwaarden van 
toepassing heeft verklaard, 
voor zover van deze 
voorwaarden niet door 
partijen uitdrukkelijk en 
schriftelijk is afgeweken.  
2. Eventuele afwijkingen op 
deze algemene 
voorwaarden zijn slechts 
geldig indien deze 
uitdrukkelijk schriftelijk zijn 
overeengekomen.  

3. De toepasselijkheid van 
eventuele inkoop- of andere 
voorwaarden van de 
Fysiotherapeut wordt 
uitdrukkelijk van de hand 
gewezen. 
4. Indien één of meerdere 
bepalingen in deze 
algemene voorwaarden 
nietig zijn, vernietigd 
mochten worden of op 
grond van toekomstige wet- 
en/of regelgeving 
aanpassing behoeven, 
blijven de overige 
bepalingen van deze 
algemene voorwaarden 
volledig van toepassing. 
Fysio4deel en de 
Fysiotherapeut zullen 
alsdan in overleg treden 
teneinde nieuwe bepalingen 
ter vervanging van de 
nietige c.q. vernietigde c.q. 
alsdan in strijd met wet 
en/of regelgeving zijnde 
bepalingen overeen te 
komen, waarbij indien en 
voor zoveel mogelijk het 
doel en de strekking van de 
oorspronkelijke bepaling in 
acht worden genomen. 
  
Artikel 3
 Totstandkoming 
van de aanmelding en 
duur daarvan 
1. De aanmelding wordt 
gevormd door deze 
algemene voorwaarden 
tezamen met de schriftelijke 
aanmelding, waaronder 
tevens wordt verstaan 
aanmelding per e-mail. De 
aanmelding is gebaseerd op 
de ten tijde daarvan door de 
Fysiotherapeut aan 
Fysio4deel verstrekte 
informatie.  
2. Indien de Fysiotherapeut 
zich mondeling heeft 
aangemeld, wordt de 
aanmelding geacht te zijn 
totstandgekomen onder 
toepasselijkheid van deze 
algemene voorwaarden op 
het moment dat de 
Fysiotherapeut gebruik 
maakt van de aan de 
aanmelding verbonden 
voordelen.  
3. De aanmelding wordt 
aangegaan voor 

onbepaalde tijd en kan door 
Fysio4deel en/of de 
Fysiotherapeut op ieder 
moment, per direct, 
schriftelijk (waaronder 
tevens wordt verstaan per 
e-mail) worden opgezegd, 
zonder dat een 
opzegtermijn in acht hoeft te 
worden genomen, zonder 
opgave van redenen en 
zonder enige verdere 
verplichting naar de andere 
partij.  
 
Artikel 4 Uitvoering 
van de aanmelding 
1. Zodra de aanmelding tot 
stand is gekomen, kan de 
Fysiotherapeut gebruik 
maken van de aan de 
aanmelding verbonden 
voordelen. Deze voordelen 
zijn het verkrijgen van 
gereduceerde tarieven voor 
producten en/of diensten bij 
de aan Fysio4deel 
verbonden Leverancier(s). 
2. Fysio4deel spant zich in 
om bij Leveranciers 
kortingen te bedingen voor 
producten en/of diensten 
voor de bij haar 
aangesloten 
Fysiotherapeut(en). Het 
betreft een 
inspanningsverbintenis; 
enig resultaat kan niet 
worden gegarandeerd.  
3. Fysio4deel is bevoegd 
om per direct Leveranciers 
aan haar bestand toe te 
voegen en/of te verwijderen 
zoals het haar goeddunkt. 
Middels haar website zal 
Fysio4deel inzichtelijk 
maken welke leverancier 
aangesloten is, en welke 
korting ten behoeve van de 
Fysiotherapeut bedongen 
is. 
4. Indien tussen de 
Fysiotherapeut en (één van 
de) Leveranciers een 
overeenkomst tot stand 
komt, is Fysio4deel bij deze 
overeenkomst geen partij. 
Voor klachten, aanspraken 
op eventuele garanties etc. 
dient de Fysiotherapeut zich 
tot de Leverancier te 
wenden met wie de 

overeenkomst tot stand is 
gekomen.  
 
Artikel 5
 Aansprakelijkheid 
1. Fysio4deel sluit iedere 
aansprakelijkheid volledig 
uit. De aanmelding wordt 
door de Fysiotherapeut 
volledig voor eigen rekening 
en risico aangegaan. 
Fysio4deel is (dus ook) niet 
aansprakelijk voor de 
(nadelige) gevolgen van de 
Fysiotherapeut, 
voortvloeiende uit een door 
deze Fysiotherapeut met 
een Leverancier gesloten 
overeenkomst. 
 
Artikel 6 Wijziging 
van deze voorwaarden  
1.Fysio4deel is gerechtigd 
naar haar inzicht de 
voorwaarden waaronder de 
aanmelding is aangegaan te 
wijzigen. 
2. Indien de wijziging van, of 
aanvulling op de 
aanmelding financiële en/of 
kwalitatieve consequenties 
zal hebben, zal Fysio4deel 
de Fysiotherapeut hierover 
tevoren inlichten. 
 
Artikel 7
 Intellectuele 
eigendom en 
auteursrechten 
1. Onverminderd het 
overigens in deze algemene 
voorwaarden bepaalde 
behoudt Fysio4deel zich de 
rechten en bevoegdheden 
voor die Fysio4deel 
toekomen op grond van de 
Auteurswet en andere 
intellectuele wet- en 
regelgeving. 
2. Alle door Fysio4deel 
verstrekte stukken, zoals 
rapporten, adviezen, 
overeenkomsten, 
ontwerpen, schetsen, 
tekeningen, software enz., 
zijn uitsluitend bestemd om 
te worden gebruikt door de 
Fysiotherapeut en mogen 
niet door hem zonder 
voorafgaande toestemming 
van Fysio4deel worden 
verveelvoudigd, openbaar 
gemaakt, of ter kennis van 
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derden worden gebracht. 
3. Fysio4deel behoudt het 
recht de door de uitvoering 
van de werkzaamheden 
toegenomen kennis voor 
andere doeleinden te 
gebruiken, voorzover hierbij 
geen vertrouwelijke 
informatie ter kennis van 
derden wordt gebracht. 
4. Het is de Fysiotherapeut 
uitdrukkelijk verboden die 
producten (waaronder 
begrepen adviezen, 
werkwijzen, concepten, 
software, 
systeemontwerpen, 
(model)contracten en 
andere geestesproducten) 
van Fysio4deel, in de 
ruimste zin des woords, al 
dan niet met inschakeling 
van derden te 
verveelvoudigen, 
exploiteren en/of te 
openbaren, tenzij schriftelijk 
anders is overeengekomen.  
 
Artikel 8
 Vervaltermijn 
Voor zover niet anders is 
bepaald, vervallen 
vorderingsrechten en 
andere bevoegdheden van 
de Fysiotherapeut uit welke 
hoofde dan ook in ieder 
geval na het verstrijken van 
één jaar vanaf het moment 
waarop zich een feit 
voordoet dat de 
Fysiotherapeut deze 
rechten en/of 
bevoegdheden jegens 
Fysio4deel kan aanwenden.  
 
Artikel 9 Geschillen 
De aanmelding tussen de 
Fysiotherapeut en 
Fysio4deel wordt uitsluitend 
beheerst door Nederlands 
recht. Geschillen welke 
tussen de Fysiotherapeut 
en Fysio4deel mochten 
ontstaan naar aanleiding 
van de aanmelding, van een 
tussen de Fysiotherapeut 
en Fysio4deel gesloten 
overeenkomst dan wel naar 
aanleiding van nadere 
overeenkomsten die 
daarvan het gevolg zijn, 
worden beslecht door de 
rechtbank te Utrecht.  

 
Artikel 10 Wijziging 
en vindplaats van de 
voorwaarden 
Deze voorwaarden zijn 
vindbaar op 
www.fysio4deel.nl en aldaar 
te downloaden. 
Van toepassing is steeds de 
laatst gedeponeerde versie 
c.q. de versie zoals die gold 
ten tijde van het 
totstandkomen van de 
overeenkomst.  
 
Artikel 11 Verwerking 
persoonsgegevens 
1. Voor zover Fysio4deel 
gegevens van de 
Fysiotherapeut gaat 
verwerken en voor zover 
hier de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens op van 
toepassing is, geldt hetgeen 
in dit artikel is opgenomen: 
• De Fysiotherapeut is 

ermee bekend en 
akkoord dat Fysio4deel 
zijn/haar 
persoonsgegevens 
verwerkt. Deze 
verwerking houdt kort 
gezegd in dat deze 
gegevens in een voor 
buitenstaanders 
afgeschermd bestand 
worden opgenomen dat 
alleen door de bij 
Fysio4deel aangesloten 
Leveranciers te 
raadplegen is.  

• Het doel van de 
verwerking van de 
gegevens is tweeledig. 
Ten eerste zijn 
Fysio4deel en 
Leverancier zo in de 
mogelijkheid om te 
kunnen verifiëren of 
personen c.q. 
onderneming(en) 
Fysiotherapeut zijn. Ten 
tweede kunnen deze 
gegevens gebruikt 
worden door Fysio4deel 
om direct mailing 
mogelijk te maken. Indien 
de Fysiotherapeut dit 
laatste niet wenselijk 
acht, dient de 
Fysiotherapeut 
Fysio4deel hiervan op de 
hoogte te stellen, zodat 

direct mailing niet meer 
plaats zal vinden (opt-
out). De Fysiotherapeut 
is hiermee tevens 
automatisch afgemeld bij 
Fysio4deel.  
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