
Aflevervoorwaarden 
 
Gebruiksrecht 
1. Wanneer de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS) overgaat tot 

verstrekking van gegevens aan verzoeker krijgt verzoeker daarmee een beperkt gebruiksrecht 
ten aanzien van de gegevens die worden verstrekt. Het gebruiksrecht van verzoeker is in die zin 
beperkt dat de gegevens uitsluitend door hem gebruikt mogen worden voor het in het verzoek 
beschreven doel. Wanneer het doel ten opzichte van het verzoek tot verstrekking van 
gegevens is beperkt in andere nadere afspraken tussen de RTS en de verzoeker, is het 
gebruiksrecht uitsluitend toegestaan voor dit beperkte doel. 

2. Het gebruiksrecht van verzoeker is beperkt tot de periode waarin het nodig is de gegevens te 
gebruiken voor het afgesproken gebruiksdoel. Deze periode blijkt in beginsel uit het verzoek tot 
verstrekking van gegevens. Wanneer geen periode is overeengekomen, is het gebruiksrecht 
maximaal 1 jaar.  

3. Het gebruiksrecht eindigt daarnaast van rechtswege, zonder dat opzegging vereist is of enige 
verplichting tot schadevergoeding ontstaat, op het moment dat:  
a. verzoeker failliet wordt verklaard;  
b. aan verzoeker (al dan niet voorlopig) surséance van betaling wordt verleend; 
c. verzoeker geheel of gedeeltelijk wordt geliquideerd of zijn activiteiten staakt of daartoe een 
besluit neemt; 
d. verzoeker overlijdt. 

4. De RTS behoudt in geval van beëindiging van het gebruiksrecht te allen tijde aanspraak op de 
overeengekomen vergoeding en eventueel gemaakte kosten. Voor zover de vergoedingen en 
kosten nog niet voldaan zijn, zijn ze alsdan direct opeisbaar en is verzoeker daarover de 
wettelijke handelsrente (ex. art. 6:119a jo art. 6:120 BW) verschuldigd vanaf dat moment of 
vanaf de eerdere vervaldag.  

5. Verzoeker zal de gegevens na afloop van het gebruiksrecht niet langer gebruiken, openbaar 
maken, verveelvoudigen, opvragen en/of hergebruiken.  

6. Verzoeker zal de gegevens, zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 1 jaar na afloop van het  
gebruiksrecht vernietigen, tenzij anders overeengekomen, en de RTS van die vernietiging in 
kennis stellen.  
 

Vertrouwelijke behandeling en beveiliging van gegevens 
7. Verzoeker zal de verkregen gegevens geheimhouden. Verzoeker zal de verkregen gegevens 

niet aan derden verstrekken of anderszins openbaar maken, tenzij de RTS schriftelijk en 
uitdrukkelijk met het verstrekken aan derden en/of het openbaar maken heeft ingestemd.  

8. Indien de RTS met het verstrekken aan derden als bedoeld in artikel 7 heeft ingestemd, dient de 
verzoeker met de betreffende derde een schriftelijke overeenkomst aan te gaan waarin hij de 
voorwaarden uit deze aflevervoorwaarden aan de betreffende derde op dient te leggen 
(kettingbeding). Verzoeker dient binnen vijf werkdagen na het sluiten van de overeenkomst 
een afschrift van deze overeenkomst aan de RTS toe te sturen. 

9. Verzoeker neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de verkregen  
gegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.  

10. Indien verzoeker ontdekt dat (een deel van) de gegevens mogelijk verloren zijn gegaan of  
anderszins in de openbaarheid of bij derden terecht zijn gekomen, zal verzoeker de RTS hiervan 
binnen 24 uur na ontdekking in kennis stellen en handelen in overeenstemming met artikel 33 
van de Algemene verordening gegevensbescherming. 
 

Verplichtingen van verzoeker  
11. De RTS stuurt voor de kosten van het verstrekken van de gegevens een factuur aan het door 

verzoeker in het verzoek tot verstrekking van gegevens vermelde adres.  
12. Verzoeker dient de factuur binnen 14 kalenderdagen na dagtekening van de factuur te 

voldoen, tenzij expliciet schriftelijk een andere betaaltermijn is overeengekomen. Over het 
bedrag dat de RTS in rekening brengt voor haar dienstverlening is verzoeker BTW verschuldigd.  
 

Publicaties  
13. Het publiceren van gegevens die van de RTS zijn verkregen is niet toegestaan, tenzij de RTS  

hiervoor schriftelijk en uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.  
14. Verzoeker zal in alle publicaties of uitingen waarbij gebruik is gemaakt van gegevens verkregen  

van de RTS de volgende bronvermelding opnemen: “bron: Registratiecommissie 
Tandheelkundige Specialismen, naam bestand en datum aanmaak bestand”.  



15. Verzoeker zal in publicaties of uitingen gebaseerd op gegevens die door de RTS aan hem zijn 
geleverd nooit gegevens opnemen die zijn te herleiden tot individuele personen of instellingen, 
tenzij de betrokken individuen en/of instellingen expliciet schriftelijk toestemming hebben 
gegeven voor de desbetreffende publicatie of uiting.  

 
Controle- en overige bevoegdheden van de RTS  
16. Verzoeker informeert de RTS desgevraagd over de uitkomsten c.q. resultaten van het  

onderzoek/project waarvoor de gegevens zijn verstrekt.  
17. De RTS mag te allen tijde (doen) controleren of de verzoeker de van de RTS verkregen  

gegevens gebruikt in overeenstemming met de in deze aflevervoorwaarden opgenomen 
verplichtingen en anderszins tussen partijen gemaakte afspraken.  

18. Verzoeker is verplicht om alle vragen van de RTS over de gegevens naar waarheid te  
beantwoorden en om, indien de RTS daarom vraagt, zijn antwoorden met bewijsmiddelen te  
ondersteunen. Dat betekent onder meer dat verzoeker indien de RTS daar om vraagt moet  
verklaren dat hij de gegevens na afloop van het gebruik heeft vernietigd of laten vernietigen. 

19. Indien de RTS daarom vraagt, moet verzoeker kunnen aantonen dat hij de ontvangen 
gegevens uitsluitend in overeenstemming met de in deze aflevervoorwaarden opgenomen 
verplichtingen en anderszins tussen partijen gemaakte afspraken heeft gebruikt.  

20. Verzoeker is verplicht om aan de bovenstaande verplichtingen te voldoen en zijn volledige  
medewerking te verlenen, zonder daaraan enige (financiële) voorwaarde te verbinden. Dat  
omvat mede het verlenen van toegang tot en medewerking aan door de RTS ingeschakelde  
derden.  

 
Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid  
21. De RTS staat niet in voor de juistheid en de doeltreffendheid van de verstrekte gegevens. Dat  

gegevens met het oog op het realiseren van een bepaald doel zijn verstrekt, betekent niet dat  
door de gegevens ook dat doel gerealiseerd kan worden.  

22. De RTS staat er niet voor in dat het gebruik van de verstrekte gegevens in overeenstemming is 
met wet- en regelgeving. Verzoeker dient zelf te bepalen of het gebruik van de gegevens 
verenigbaar is met toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in het bijzonder de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming.  

23. De RTS en/of de KNMT zijn niet aansprakelijk voor schade die verzoeker lijdt als gevolg van het  
gebruik van de gegevens. Verzoeker vrijwaart de RTS en/of de KNMT tegen aanspraken van  
derden die verband houden met het gebruik van de gegevens door verzoeker. 

24. Indien de RTS toch aansprakelijk is voor ontstane schade, is de aansprakelijkheid van de RTS 
voor schade van verzoeker (ongeacht haar oorzaak of rechtsgrond) beperkt tot de door de 
RTS van verzoeker ontvangen vergoedingen in de 12 maanden voorafgaand aan het ontstaan 
van de schade.  

 


