Licentieovereenkomst gebruik Chiron Zorgplanner
Chiron was een centaur (half-mens, half paard) uit de Griekse mythologie. Chiron was een zoon van Kronos
en Philyra en de leermeester van o.a. Asclepius, de god van de geneeskunde. Chiron onderscheidde zich van
andere centauren door zijn wijsheid en zijn kennis van de geneeskunst.
De Chiron Zorgplanner beoogt de verpleegkundige beroepsgroep een vraagbaak te bieden op het gebied van
de verpleegkunde. Chiron is een elektronische bundeling van:
• NANDA-I Vertaling van de 11e Engelstalige editie, isbn 9789036823371; Herdman, T.H. & Kamitsuru,
S. (Eds.) NANDA International Nursing Diagnoses – Definitions and Classification 2018-2020.
Copyright © 2014 1994-2014 NANDA International Inc. Dutch translation, © 2017 Bohn Stafleu van
Loghum Publishers. Produced under license from John Wiley & Sons Ltd. All rights reserved.
• NIC Verpleegkundige interventies, 5e druk, isbn 9789036824729.
• NOC Verpleegkundige resultaten, 4e druk, isbn 9789036824705.
Aan het gebruik van de classificaties NANDA-I, NIC, NOC zijn voorwaarden verbonden. De copyrights voor
het elektronisch gebruik behoren in Nederland toe aan de uitgever Bohn Stafleu van Loghum (BSL, zie
https://nandanicnoc.bsl.nl). Je moet, wil je gebruik maken van de Chiron Zorgplanner, onderstaande licentie
invullen. MedIctcare kan dan met BSL de gebruikersrechten voor jou/je instelling regelen. Zonder een
ondertekende licentie mag MedIctcare de Chiron Zorgplanner niet aan je beschikbaar stellen.
BSL besteedt het onderhoud/beheer van de database waarin de NANDA-I, NIC, NOC staan uit aan de
stichting VDIR (zie https://stichtingvdir.nl/ ). VDIR is eigenaar van de NNN-database. Chiron gebruikt zijn
eigen aangepaste NNN-database. Met een ingevulde licentieovereenkomst kan ook het gebruik van de
database door jou/je instelling met BSL en VDIR worden geregeld.
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Je kunt dit formulier ingevuld mailen naar: Licentie@MedIctcare.nl

Je gegevens
Naam bedrijf (indien van toepassing)
Naam
Adres
Postcode / Woonplaats
Telefoonnummer
e-mail adres

Prijzen per gebruiker*
Prijsstelling per gebruiker per jaar

€ 87,50

* prijs is inclusief 21% BTW en voor een periode van 12 maanden na ondertekenen van dit contract.

Gebruikersaantallen
Aantal licenties voor de Chiron Zorgplanner
Prijs per jaar

ACCORDERING
Parafering voor akkoord
Naam

Datum

Handtekening

Door het accorderen en ondertekenen van dit formulier (en parafering van de bijbehorende
stukken) gaat u akkoord met de licentievoorwaarden.
Voor informatie of vragen kunt u mailen met Info@MedIctcare.nl of bellen
met 024 214 0066.
De licentie betreft
1. Gebruik Chiron Zorgplanner en de digitale versies van NANDA-I (Vertaling van de 11e
Engelstalige editie, isbn 9789036823371), Verpleegkundige interventies (5e druk, isbn
9789036824729) en Verpleegkundige zorgresultaten (4e druk, isbn 9789036824705).
De licentie betreft tevens alle updates van software en databank en aanvullingen gedurende de
licentieperiode.
2. Licentievoorwaarden
2.1. De overeenkomst gaat in op datum van ondertekening.
2.2. De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van 12 maanden.
2.3. De Licentienemer verplicht zich te voldoen aan de hieronder genoemde Richtlijnen van de
oorspronkelijk rechthebbende voor implementatie van de Content.
2.4. Op deze overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van MedIctcare van toepassing
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Algemene voorwaarden MedIctcare
© MedIctcare, September 2020.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van MedIctcare.

Software
Deze licentie is een overeenkomst tussen de rechtspersoon die dit programma heeft geïnstalleerd of
gebruikt en de makers van de software. Installatie van dit programma of onderdelen daarvan houdt
acceptatie van deze voorwaarden in.

Gebruiksrecht en beperkingen
Deze licentie geeft u toestemming om dit programma te installeren en te gebruiken op de computers
zoals overeengekomen in het gebruikscontract. Dit programma mag worden gekopieerd voor eigen
gebruik.
Het is verboden om dit programma:
• Te kopiëren, decompileren, reverse engineren, demonteren, modificeren of op te nemen in delen
of geheel in een ander computerprogramma, voor andere doeleinden dan is overeengekomen.
• Te gebruiken voor het ontwerpen van afgeleide programma’s
• Te wijzigen van eigendomskenmerken, merknaam
• Uit te lenen, te verhuren, leasen, sublicenties te verlenen, distribueren, of op enig andere wijze
overeenkomsten te sluiten met derden.

Beperkte garantiebepaling
Dit programma is ontworpen voor verpleegkundigen. Het is ontwikkeld met de grootste zorg en
veelvuldig getest. Desondanks kan dit programma fouten en onvolkomenheden bevatten die verlies
van data kunnen veroorzaken. De gebruiker wordt verzocht contact op te nemen met de makers van
dit programma en de fouten te melden maar deze hebben niet de verplichting de fouten en schade te
herstellen. Het risico van de toepassing, de kwaliteit, en de performance van dit programma is geheel
voor de gebruiker, niet voor de makers van dit programma.
De software wordt geleverd zonder enige garantie dat het voldoet aan de eisen en wensen die andere
partijen stellen voor het gebruik van hun software.

Aansprakelijkheid
De makers van dit programma zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte beschadiging aan
systemen, beschadiging of verlies van databestanden of de gevolgen die daaruit voortvloeien. In elk
geval kan de aansprakelijkheid nooit hoger zijn dan het bedrag waarvoor u de licentie heeft
aangekocht.

Beëindiging
Het gebruikersrecht wordt beëindigd indien alle geïnstalleerde bestanden van dit programma zijn
verwijderd en de kopieën zijn vernietigd. Indien deze overeenkomst niet wordt nageleefd in de zin van
deze overeenkomst dan wordt de licentie automatisch zonder tussenkomst van de makers van dit
programma ingetrokken. De makers van dit programma zullen van alle juridische mogelijkheden
gebruik maken om haar belangen te beschermen. Als gevolg van dergelijke beëindiging zal de
gebruiker alle kopieën vernietigen.
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Rechtsgeldigheid
Wanneer enige voorwaarde in deze overeenkomst niet rechtsgeldig is, blijven alle andere
voorwaarden volledig van kracht. De licentie wordt volgens Nederlands recht verstrekt.

Gebruikscontract
Gebruik van de software is uitsluitend verleend aan de eigenaar van deze software en wel voor de
duur van 12 maanden. Dit is een single-user licentie, hetgeen betekend dat voor elke persoon die de
software gebruikt er een licentie moet zijn afgesloten.
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