Conventie CNK – EDIT
Tussen
APB – Dienst Tarief1
-

Rechtsgeldig vertegenwoordigd door: Vansnick Luc

Archimedesstraat 11
1000 Brussel
België
KBO-nummer : 0406.753.266
-

Hierna genoemd : ‘Dienst Tarief’

en
Naam van de onderneming: ……………………………………….
-

Rechtsgeldig vertegenwoordigd door : Naam: ……………………………………….

Straat: ……………………………………….
Plaats: ……………………………………….
Land: ……………………………………….
KBO-nummer: ……………………………………….
-

Hierna genoemd : ‘Contractant’

1

De Dienst Tarief is een dienst van de ‘Association Pharmaceutique Belge-Algemene Pharmaceutische Bond’
(APB).
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1. Doel
Deze conventie duidt de beheerder van de toegangsrechten aan van de Contractant tot de tool CNK
EDIT en stelt de procedures vast voor de toegang tot en de elektronische mededeling van wijzigingen
aan de in de tool CNK EDIT opgenomen gegevens betreffende een product met een CNK-code van de
Contractant. Het bepaalt ook de rechten en verantwoordelijkheden van beide partijen.
De Contractant verklaart correct geïnformeerd te zijn over de beschrijving van de CNK-code, de
mededeling van de wijzigingen (producten, firma), de barcodes, de toepassingen, de prijs en heeft de
APB-brochure "Nationaal codenummer en barcode", versie beschikbaar op de APB-website, gelezen:
https://www.apb.be/SiteCollectionDocuments/ALL%20PARTNERS%20ACCESS%20DOC/CODES-CNKDOC/BROCHURE-CNK-NL.pdf
De Contactant verklaart eveneens kennis te hebben genomen van de informatiefiche CNK EDIT:
NL: https://www.apb.be/SiteCollectionDocuments/ALL%20PARTNERS%20ACCESS%20DOC/CODESCNK-DOC/CNK%20Edit%20-%20Informatiefiche.pdf
Door de ondertekening van deze conventie verbindt de Contractant zich ertoe de in de
bovengenoemde brochure en de informatiefiche opgenomen praktische regelingen correct toe te
passen. Deze maken integraal deel uit van de conventie.
2. Beheerder van de toegangsrechten
De beheerder van de toegangsrechten is verantwoordelijk voor het correcte beheer van de
toegangsrechten tot de tool CNK EDIT binnen zijn bedrijf.
De Contractant kan besluiten
 Zelf beheerder van de toegangsrechten te zijn
 Onder zijn verantwoordelijkheid een andere persoon aan te wijzen om de toegangsrechten te
beheren.
De beheerder van de toegangsrechten van de Contractant is:
Naam: ...............................................
Voornaam: ........................................
Tel. (GSM): ........................................
E-mail: ...............................................
Elke wijziging van de beheerder van de toegangsrechten moet schriftelijk (per post of e-mail) met
bevestiging van ontvangst door de Contractant worden meegedeeld aan de Dienst Tarief. De wijziging
wordt van kracht 48 uur (werkdag) na bevestiging van ontvangst van de mededeling door de Dienst
Tarief. De Contractant is verantwoordelijk voor deze communicatie.
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3. Verantwoordelijke voor de producten
De verantwoordelijke voor de producten kan, onder verantwoordelijkheid van de Contractant, alle
handelingen uitvoeren met betrekking tot de producten in de tool CNK EDIT.
De beheerder van de toegangsrechten kan de verantwoordelijke voor de producten zijn of nieuwe
mensen aanduiden als de verantwoordelijke voor de producten en/of bestaande mensen dit recht
ontnemen indien nodig. De Contractant is gebonden aan deze aanwijzing en de daaruit voortvloeiende
gevolgen. Hij brengt wijzigingen aan aan de verantwoordelijke voor de producten wanneer hij dat
nodig acht. Deze wijziging gebeurt online via de tool "mon Profile / mijn Profiel" op de APB website.
4. Verantwoordelijkheid van de Contractant
De Contractant is verantwoordelijk voor wijzigingen in productgegevens die door de
verantwoordelijke voor de producten of de beheerder van de toegangsrechten elektronisch aan de
Dienst Tarief worden doorgegeven. APB is in geen geval verantwoordelijk voor door de Contractant
onjuist verstrekte gegevens of nalatigheden.
De Contractant verstrekt de informatie op tijd: elke wijziging moet minstens 10 werkdagen vóór de
datum van de gewenste bijwerking worden ingediend.
APB is niet verantwoordelijk voor eventueel verkeerd gebruik van de tool CNK EDIT door de
Contractant.
Schade ten gevolge van door de Contractant verstrekte onjuiste of ontbrekende informatie komt
volledig voor rekening van de Contractant.
5. Verantwoordelijkheid van de Dienst Tarief
5.1 De Dienst Tarief voorziet de Contractant van de tool CNK EDIT waarmee de Contractant zijn eigen
in de APB-databases opgenomen producten kan beheren. De nodige technologische middelen
(wachtwoorden en login) werden uitgewerkt om een beveiligde toegang mogelijk te maken.
5.2 De Dienst Tarief verbindt zich ertoe de meegedeelde en door de Contractant via de
verantwoordelijke voor de producten vermelde wijzigingen op te nemen. De Dienst Tarief behoudt
zich echter het recht voor, zonder dat zij aansprakelijk kan gesteld worden, wijzigingen op te schorten
waarvan zij de juistheid betwijfelt. In dat geval neemt zij zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen 10
werkdagen na de melding in de tool CNK EDIT) contact op met de Verantwoordelijke voor de producten
om de gegevens te laten bevestigen. Bij bevestiging van de onnauwkeurigheid wist de Dienst Tarief
de betreffende gegevens.
Deze controle door de Dienst Tarief is niet systematisch en houdt geen verplichting tot validering door
de Dienst Tarief in.
5.3 De Dienst Tarief verbindt zich ertoe de door de Contractant meegedeelde gegevens te gebruiken
voor de doeleinden beschreven in de APB-brochure "Nationaal codenummer en barcode", versie
beschikbaar op de website van APB:
https://www.apb.be/SiteCollectionDocuments/ALL%20PARTNERS%20ACCESS%20DOC/CODES-CNKDOC/BROCHURE-CNK-NL.pdf
5.4 De Dienst Tarief verbindt zich ertoe deze toepassingen zo snel als mogelijk en in de mate van het
mogelijke bij te werken, rekening houdend met de door de Contractant gevraagde wijzigingen (ten
minste twee actualiseringen per maand worden naar de gebruikers van de databanken van APB
gestuurd; de eerste en de vijftiende van elke maand). Om de afsluitingsdatum van de updates te
kennen, kunt u contact opnemen met de Dienst Tarief.
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6. Recht op raadpleging
De tool CNK EDIT staat de Contractant toe om, via zijn verantwoordelijke voor de producten,uitsluitend
zijn eigen producten te raadplegen, d.w.z. producten waarvoor de Contractant als labo of
concessionaris bekend staat, met uitsluiting van elk ander product.
De tool CNK EDIT stelt de Contractant ook in staat om, via zijn beheerder van de toegangsrechten, de
haar verleende toegangsrechten te raadplegen.
7. Geldigheidsduur
Deze conventie wordt gesloten voor onbepaalde tijd en treedt in werking op de datum van
ondertekening door beide partijen.
Elke partij kan deze conventie opzeggen door middel van een aangetekend schrijven aan de andere
partij, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste twee maanden vóór de verjaardag van
de inwerkingtreding van deze conventie.
Deze conventie eindigt van rechtswege in geval van faillissement, gerechtelijk akkoord of enige andere
soortgelijke procedure, waaraan één van de partijen onderworpen zou zijn.
In geval van misbruik van de tool CNK EDIT door de Contractant, kan de Dienst Tarief de conventie
onmiddellijk beëindigen, onverminderd het recht om schadevergoeding te eisen.
8. Vertrouwelijke informatie
De in de tool CNK EDIT opgenomen gegevens worden niet als vertrouwelijk beschouwd, behalve deze
die door de Contractant uitdrukkelijk als zodanig worden aangeduid (zie pagina 7 van voormelde
brochure).
9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
9.1 Op deze bepaling is het Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting erkennen de partijen
dat enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd zijn.
9.2 De ongeldigheid van enige bepaling van deze conventie zal de gehele conventie niet ongeldig
maken. De ongeldige bepaling zal door partijen worden vervangen door een nieuwe bepaling met een
gelijkwaardig doel die zo dicht als mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke ongeldige bepaling.
9.3 De ondertekenaar verklaart de vennootschap die hij vertegenwoordigt geldig te kunnen
vertegenwoordigen en/of over de nodige volmachten te beschikken.
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Gedaan te Brussel, in zoveel exemplaren als er partijen zijn.
Elk van de partijen verklaart een origineel exemplaar te hebben ontvangen.
APB – Dienst Tarief

Naam Contractant: ……………………………………….

Rechtsgeldig vertegenwoordigd door:

Rechtsgeldig vertegenwoordigd door:

Vansnick Luc

……………………………………….

Datum: ……………………………………….

Datum: ……………………………………….

Handtekening

Handtekening
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