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Deel I – Overeenkomst  

 
Partijen 

 

De partijen bij deze overeenkomst zijn:  

a. De Friesland Zorgverzekeraar N.V.,  

met KvK-nummer 50884565, statutaire vestigingsplaats: Leeuwarden en  

adres: Sophialaan 50, 8911 AE Leeuwarden. 

b. Achmea zorgverzekeringen N.V.,  

  voor zover deze rechtspersoon Aanvullende Verzekeringen uitvoert  

  zoals die via De Friesland Zorgverzekeraar worden aangeboden,*  

  met KvK-nummer 28080300, statutaire vestigingsplaats: Zeist en  

  adres: Dellaertweg 1, 2316 WZ Leiden. 
 

* De betreffende Aanvullende Verzekeringen zijn hier te raadplegen (zie ook: www.defriesland.nl/voorwaardenzorgaanbieders) 

 
 

c. [naam praktijk],  

met KvK-nummer: [KvK-nummer praktijk],  

met adres: [adres praktijk], [PC, plaats praktijk], 

met e-mailadres: [emailadres praktijk] en  

met AGB-praktijkcode: [AGB-code praktijk]. 

 

De partijen a en b worden hierna aangeduid als: De Friesland dan wel als: de zorgverzekeraar. 

Partij c wordt hierna aangeduid als: de zorgaanbieder.  

 

Artikel 1 – Toepasselijke bepalingen 

De volgende bepalingen zijn van toepassing: 

a.  de bepalingen in Deel I – Overeenkomst, 

b.  de bepalingen in Deel II – Algemene bepalingen huisartsenzorg – landelijk, 

c.  de bepalingen in Deel III – Algemene bepalingen huisartsenzorg – De Friesland en Bijlagen en 

d.  de bepalingen in de toepasselijke Addenda. 

 

Deel II, Deel III en Bijlagen zijn in (een) afzonderlijk(e) document(en) in pdf-vorm weergegeven. 

 

Artikel 2 – Duur   

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van [datum inwerkingtreding] tot en met 

[einddatum]. 

 

Artikel 3 – Standaardprestaties en bijbehorende tarieven 

Bijlage 1 bevat de prestaties en tarieven die gedurende de looptijd van deze overeenkomst altijd van 

toepassing zijn. 

 

Artikel 4 – Additionele prestaties en bijbehorende tarieven 

1. Naast de in Bijlage 1 genoemde prestaties en tarieven kunnen partijen overeenkomen dat 

additionele prestaties en tarieven van toepassing zijn.  

2. Een afspraak als bedoeld in lid 1 wordt vastgelegd in één of meer Addenda. 

3. De Addenda maken deel uit van de overeenkomst. 

http://www.defriesland.nl/voorwaardenzorgaanbieders
http://www.defriesland.nl/
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Verklaring ontvangst Deel II, Deel III en Bijlagen 

 

Deze verklaring is digitaal ondertekend.  

 

De zorgaanbieder verklaart de volgende onderdelen van de Overeenkomst Huisartsenzorg 2021: Deel 

II, Deel III en Bijlagen via het zorgverlenersportaal te hebben ontvangen.  

 

Ondertekend te [plaats zorgaanbieder] op [datum aanmaak overeenkomst] 

 

[naam vertegenwoordiger zorgaanbieder] 

[Vecozo certificaatnummer]  

 

 

Ondertekening 

 

Deze overeenkomst is digitaal ondertekend.  

 

Voor De Friesland: 

Ondertekend te Leeuwarden op [datum aanmaak overeenkomst] 

 

[invoegen digitale handtekening] 

____________________________________ 

[invoegen naam en functie ondertekenaar] 

 

Voor de zorgaanbieder: 

Ondertekend te [plaats zorgaanbieder] op [datum aanmaak overeenkomst] 

 

[naam vertegenwoordiger zorgaanbieder] 

[Vecozo certificaatnummer]  

 

 


