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OVEREENKOMST 

 
I. <Instellingsnaam>, <Straat>, <Postcode>, <KVK>, <Plaats> (hierna: Afnemer). te dezen 

rechtsgeldig indirect vertegenwoordigd door tekenbevoegde <naam> 
 
En 
   

II. Moovd BV, Marconistraat 40, 7442 DD Nijverdal (hierna: Moovd), te dezen rechtsgeldig 
indirect vertegenwoordigd door haar statutair directeur de heer M. Kamphuis. 

  
Zijn deze overeenkomst met elkaar aangegaan d.d. <datum> en nemen het navolgende in 

aanmerking:  

- Alle in deze overeenkomst opgenomen dienstverlening wordt hierna gezamenlijk ook 

wel genoemd: ‘de Diensten’. 

- Moovd heeft een online platform welke het mogelijk maakt om met behulp van virtual 

reality, VRET, exposure therapie uit te voeren tijdens behandelingen.  

- Moovd heeft een online platform welke het mogelijk maakt om middels VR (3 

dimensionaal) of PC (2 dimensionaal) een (online)EMDR – behandeling uit te voeren.  

- VRET staat voor ‘Virtual Reality Exposure Therapie’ en wordt door psychologen ingezet 

tijdens exposure behandelingen binnen de bestaande behandelmethode. De psycholoog 

is met VRET in staat om exposure behandelingen virtueel uit te voeren. Dit zorgt ervoor 

dat de psycholoog niet real-life exposure situaties hoeft te creëren maar deze virtueel 

kan aanbieden. De cliënt kan de situaties bijna niet van werkelijkheid onderscheiden. 

- VRET zorgt ervoor dat elke gewenste situatie naar de behandelkamer gebracht kan 

worden. Hierdoor kan de behandelaar de tussenstap naar de realiteit bieden aan de 

cliënt en kan er gerichter worden behandeld.  

- EMDR staat voor ‘Eye Movement Desensitization and Reprocessing’ en kan worden 

ingezet bij onder meer verwerkingsproblemen, (complexe) trauma’s, angsten en fobieën.  

- Afnemer wenst de diensten van Moovd te gebruiken voor een periode van twee(2), 

drie(3), vijf (5) 

- Het platform van Moovd is ontwikkeld en onderzocht in samenwerkingen met 

verschillende klinieken/instellingen/universiteiten en is in te zetten bij cliënten die onder 

andere te maken hebben met trauma’s, angststoornissen en of fobieën. 

- Afnemer wenst een servicepakket af te nemen bij Moovd. Het servicepakket bestaat uit 

trainingen, support, webinars, installaties, toegang tot de Moovd academy en een VR-bril. 

De kosten hiervan zijn afhankelijk van de intensiteit van de service en worden in drie 

varianten aangeboden.   
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- Naast het uitgeven van de diensten geeft Moovd ook inzicht in het gebruik en de werking 

daarvan.   

- Moovd heeft Afnemer voor het sluiten van de overeenkomst op de hoogte gesteld van 

de minimale systeemvereisten. Deze systeemvereisten zijn een voorwaarde voor het 

kunnen gebruiken van diensten. De minimale systeemeisen zijn thans: Android 6.0 en 

hoger, Apple 12.1 en hoger en Windows 10 en hoger 

- Afnemer heeft voor het afgesloten pakket aan aantal views/minuten toegang tot de door 

Moovd beschikbaar gestelde applicatie. Afnemer kan inloggen op het systeem door het 

account wat is verkregen via Moovd.  

- Moovd heeft een eerstelijns supportdesk waar afnemer vragen kan stellen over de 

diensten, de webinars of de verschillende accounts die gebruikt kunnen worden.  

- Moovd verzamelt reviews en informatie over de zorgbeleving van afnemer tijdens 

behandeling. Moovd heeft als doel met deze informatie de diensten te verbeteren en te 

optimaliseren. Daarnaast wordt met de informatie de wensen en behoefte in kaart 

gebracht voor de uitbreiding van de content.  

 

Waarbij als volgt is overeengekomen: 

Artikel 1 – Inhoud van de dienstverlening 

1. Moovd levert aan Afnemer voor de duur van deze overeenkomst het gebruik van de 

Diensten, inclusief eventuele updates, aanpassingen en/of verbeteringen die gedurende de 

duur van deze overeenkomst door Moovd worden geïmplementeerd.  

 

Artikel 2 – Duur van de samenwerking  

1. Deze overeenkomst treedt in werking per <datum>. De overeenkomst wordt aangegaan voor 

de duur twee(2), drie(3), vijf (5). Na ommekomst van die termijn (of na verlenging als bedoeld 

in dit artikel; na ommekomst van de verlengingstermijn) wordt de overeenkomst stilzwijgend 

verlengd met (telkens) 1 kalenderjaar, behoudens tijdige schriftelijke opzegging door één der 

partijen. 

2. Opzegging dient te geschieden middels aangetekend schrijven, welk schrijven uiterlijk 2 

maanden voorafgaand aan de einddatum van de overeenkomst door de wederpartij 

ontvangen moet zijn.  

 

Artikel 3 – (Intellectuele) Eigendom  

1. Het intellectuele eigendom met betrekking tot de Diensten en of onderdelen daarvan berust 

te allen tijde volledig bij Moovd en/of diens licentiegevers. Deze overeenkomst strekt niet tot 
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gehele of gedeeltelijke overdracht – op welke wijze dan ook – van bedoelde intellectuele 

eigendomsrechten.    

2. Afnemer erkent alle rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de Diensten 

en/of onderdelen daarvan en zal zich onthouden van iedere vorm van inbreuk op deze 

intellectuele eigendomsrechten. Afnemer vrijwaart Moovd voor alle schade en aanspraken 

van derden die voortvloeien uit inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten door 

Afnemer dan wel diens cliënten. 

3. Indien Afnemer enige inbreuk, van welke aard dan ook, op de intellectuele 

eigendomsrechten van Moovd constateert en/of indien een derde zich beroept op betere of 

oudere rechten ten aanzien van de Diensten en/of onderdelen daarvan, zal Afnemer dat 

direct aan Moovd mededelen. 

4. In het geval de Diensten en/of onderdelen daarvan inbreuk maken op rechten van derden of 

in het geval naar het oordeel van Moovd een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk 

zich zou kunnen voordoen, is Moovd gerechtigd de Diensten en/of onderdelen daarvan te 

vervangen of te wijzigen, zodanig, dat de inbreuk daardoor wordt opgeheven. In voorkomend 

geval is Moovd op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van – als gevolg van die 

wijziging – door Afnemer geleden schade. 

5. Voor zover noodzakelijk verleent Moovd hierbij aan Afnemer het opzegbare, niet-exclusieve 

en niet-overdraagbare recht tot toegang tot en het gebruik van de Diensten, voor de duur 

van deze overeenkomst, met inachtneming van de voorwaarden en beperkingen van deze 

overeenkomst. 

6. Het gebruiksrecht omvat mede het recht op eventuele updates of verbeteringen aan/van de 

Diensten en/of onderdelen daarvan. 

7. Het is Afnemer uitdrukkelijk niet toegestaan om het gebruiksrecht als bedoeld in artikel 3.5 

te sublicentiëren aan derden.  

 

Artikel 4 – Verplichtingen 

1. Partijen zijn separaat een verwerkersovereenkomst overeengekomen waarin zij afspraken 

hebben gemaakt over de verwerking van (persoons)gegevens door de Diensten ten behoeve 

van Afnemer. De inhoud van de verwerkersovereenkomst maakt integraal onderdeel uit van 

deze overeenkomst.  

2. Indien en voor zover Afnemer niet voldoet aan het bepaalde in artikel 4 lid 3 is zij volledig 

aansprakelijk voor alle door Moovd ter zake geleden en te lijden schade. Tevens vrijwaart 

Afnemer Moovd voor (rechts)vorderingen en aanspraken van betrokkenen en/of derden, uit 

welke hoofde dan ook, in verband met de verwerking van persoonsgegevens en/of de 
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uitvoering van deze overeenkomst dan wel in het geval dat Afnemer de in artikel 4 lid 3 

genoemde garanties niet gestand kan doen.  

3. Afnemer verplicht zich voorts om op eerste verzoek van Moovd, aan Moovd alle voor de 

uitvoering van de Diensten en/of onderdelen daarvan relevante informatie te verstrekken, 

binnen de termijn(en) die partijen zijn overeengekomen. Daaronder dienen mede doch niet 

uitsluitend te worden begrepen eventuele contractuele afspraken die Afnemer met 

betrekking tot de uitvoering van cliënt-ervaringsonderzoeken heeft gemaakt met 

zorgverzekeraars. 

 

 

 

Artikel 5 – Aansprakelijkheid en garanties 

1. Moovd staat er niet voor in dat haar Diensten dan wel onderdelen daarvan foutloos zijn. 

Moovd is nimmer gehouden tot vergoeden van een behandelsessie die niet plaats kon 

vinden.  

2. Moovd staat er niet voor in dat de door middel van haar Diensten beschikbare content 

geschikt zijn voor het doel waarvoor Afnemer ze nodig heeft. Moovd is niet verantwoordelijk 

voor de controle van de juistheid en volledigheid van de resultaten van haar dienstverlening. 

Afnemer is gehouden aan het beschikbaar stellen en onderhouden van haar platform.  

3. Moovd is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die Afnemer lijdt indien die het 

rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van Moovd. De aansprakelijkheid 

van Moovd zal te allen tijde beperkt zijn tot het bedrag dat de 

(beroeps)aansprakelijkheidsverzekeraar van Moovd ter zake uitkeert. Indien de verzekeraar 

om wat van reden dan ook niet uitkeert zal de aansprakelijkheid van Moovd te allen tijde 

beperkt zijn tot maximaal het bedrag (exclusief BTW) dat Moovd in het jaar voorafgaand aan 

de schadeveroorzakende gebeurtenis(sen) aan Afnemer in rekening heeft gebracht én dat 

door Afnemer is betaald. Indien zich meerdere schadeveroorzakende gebeurtenissen 

voordoen blijft de totale schadevergoeding met betrekking tot alle gebeurtenissen 

gezamenlijk beperkt tot het bedrag als beschreven in voorgaande volzin. Voor het moment 

van berekening van de hoogte van de schadevergoeding als bedoeld in dit artikellid, geldt in 

dat geval de eerste schadeveroorzakende gebeurtenis. 

4. Moovd is in geen enkel geval aansprakelijk voor indirecte en/ of gevolgschade, waaronder 

mede doch niet uitsluitend begrepen winstderving, vertragingsschade, schade als gevolg van 

aanspraken van cliënten van Afnemer, schade als gevolg van het gebruik van de met de 
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dienstverlening van Moovd verkregen exposure therapie, alsmede het nemen van 

beslissingen op basis daarvan, is uitdrukkelijk uitgesloten.  

5. Tenzij nakoming door Moovd blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Moovd 

wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts indien 

Afnemer Moovd onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor 

zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Moovd ook na ommekomst van die termijn 

toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. Voorwaarde voor 

het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is voorts dat Afnemer de schade zo 

spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Moovd meldt. Iedere vordering tot 

schadevergoeding tegen Moovd vervalt door het enkele verloop van twee maanden na het 

ontstaan van de schade.  

 

Artikel 6 – Bereikbaarheid/Helpdesk 

1. Voor vragen over de Diensten is de helpdesk voor Afnemer bereikbaar van maandag tot en 

met vrijdag van 08:30 uur tot 17:00 uur, met uitzondering van officiële feestdagen.  

2. Vragen van zorgverleners worden door de helpdesk gemiddeld binnen 48 uur (werkdagen) 

beantwoord.  

3. Afnemer kan geen rechten ontlenen aan de in dit artikel bedoelde termijnen. Moovd zegt 

uitdrukkelijk geen enkel resultaat toe en garandeert niet dat de helpdesk afdoende 

oplossingen kan bieden voor de gerezen problemen/vragen. Moovd garandeert niet dat zij 

binnen een bepaalde termijn zal reageren op vragen en opmerkingen van Afnemer en 

garandeert eveneens niet dat zij bedoelde vragen en opmerkingen zal oplossen binnen een 

bepaalde termijn.  

4. Moovd zal nog tot 14 dagen na afloop van de overeenkomst dan wel nadat zij anderszins de 

uitvoering van de Diensten en/of onderdelen daarvan heeft beëindigd, (support)vragen van 

Afnemer en respondenten in behandeling nemen. Na die periode zullen vragen en 

andersoortige opmerkingen niet meer beantwoord worden.   

 
Artikel 7 – Vergoeding en betalingsvoorwaarden 
VRET 

1. De af te nemen producten en diensten, passend bij Afnemer, zijn weergegeven in het 

voorstel dat reeds is verstuurd, inclusief bijbehorende vergoeding en betalingsvoorwaarden. 

Onderstaande prijzen dienen hooguit ter illustratie, de prijzen in het voorstel (zie voorstel 

Moovd) zijn leidend bij het aangaan van de overeenkomst. 

1a. Virtual Reality Exposure Therapy (VRET) 
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Onderstaand zijn ter illustratie de maandelijkse prijzen van de servicepakketten VRET 

weergegeven:  

Pakket Brons 
- 1 gebruikstraining 
- 4 uur support 
- 1 webinar per jaar 
- Eenmalige installatie 
- 3 Moovd accounts 

Pakket Zilver 
- 2 gebruikstrainingen 
- 6 uur support per jaar 
- 2 webinars 
- Eenmalige installatie 
- 6 Moovd accounts 
- VR bril 

Pakket Goud  
- 2 gebruikstrainingen 
- 8 uur support per jaar 
- 4 webinars per jaar 
- Eenmalige installatie 
- 10 Moovd accounts 
- VR-bril 

2 jaar 3 jaar 5 jaar 2 jaar 3 jaar 5 jaar 2 jaar  3 jaar  5 jaar 
€50,- 
p/m 

€40,- 
p/m 

€32,- 
p/m 

€85,- 
p/m 

€75,- 
p/m 

€65,- 
p/m 

€105,- 
p/m 

€95,- 
p/m 

€90,- 
p/m 

 

❖ Indien u wilt overstappen naar een groter servicepakket kunt u deze op ieder moment aanvragen 
bij Moovd. Moovd zal het verschil in rekening brengen.  

❖ De verschillende serviceniveaus van de pakketten kunt u vinden in bijlage I.  
 
Daarnaast is afnemer op voorschot een vergoeding verschuldigd voor het volgende 
bundelpakket: 
 
500 views per contractjaar €475,- 1000 views per contractjaar €850,- 
1.500 views per contractjaar €1.125,- 3.000 views per contractjaar €1.950,- 
5.000 views per contractjaar €2.750,- 10.000 views per contractjaar €4.500,- 
20.000 views per contractjaar €8.000,- 50.000 views per contractjaar €15.000,- 

 

❖ indien het aantal sessies bereikt is wordt automatisch overgegaan naar het betalen van de prijs 
per sessie zoals deze geldt binnen de staffel, deze worden aan het einde van de 12 maanden in 
rekening gebracht.  

❖ De bundelpakketten kunt u terugvinden in bijlage II, meerverbruik. Overgebleven views komen na 
elk contractjaar te vervallen. Het aantal views kan na elk jaar worden aangepast.  

 

<Afnemer heeft aangegeven eenmalig te willen afnemen:  

● Gebruikstraining op locatie       €450,- 
● 4 uur support       €250,- 
● Webinar       €30,- per 

zorgverlener 
● Installatie op locatie       €250,- 
● VR-bril 

●       - Pakket Brons 
●       - Pakket Zilver 
●       - Pakket Goud 

 
      €450,- 
      €375,- 
      € 300 

● Extra VRET-account 
●       - Pakket Brons 

                    - Pakket Zilver 
                    - Pakket Goud 

 
      €150,- per jaar 
      €120,- per jaar 
      €90,- per jaar 
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● Extra Moovd-account 
●      - Pakket Brons 
●      - Pakket Zilver 
●      - Pakket Goud  

       
      €120,- per jaar 
      €90,- per jaar 
      €60,- per jaar 
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Moovd – EMDR (Silvrmind) 

Onderstaand zijn ter illustratie de maandelijkse prijzen van de servicepakketten VRET 

weergegeven:  

Pakket Basis  
- 1 uur support per jaar 
- 1 webinar per jaar 
- 3 Moovd accounts 
- Eenmalige installatie 
- Beeldbellen 

Pakket Pro 
- 2 uur support per jaar 
- 2 webinar per jaar 
- 6 Moovd accounts 
- Eenmalige installatie 
- Beeldbellen 

Pakket Elite  
- 3 uur support per jaar 
- 4 webinar per jaar 
- 10 Moovd accounts 
- Eenmalige installatie 
- Beeldbellen 

2 jaar 3 jaar 5 jaar 2 jaar 3 jaar 5 jaar 2 jaar  3 jaar  5 jaar 
€20,- 
p/m 

€17,50 
p/m 

€15,- p/m €35,- 
p/m 

€30,- 
p/m 

€25,- 
p/m 

€50,- €45,- 
p/m 

€40,- 

 

❖ Indien u wilt overstappen naar een groter servicepakket kunt u deze op ieder moment aanvragen 
bij Moovd. Moovd zal het verschil in rekening brengen.  

❖ De verschillende serviceniveaus van de pakketten kunt u vinden in bijlage III.  
 

Daarnaast is afnemer op voorschot een vergoeding verschuldigd voor het volgende 
bundelpakket: 
 
1.000 minuten per contractjaar     €222,22 4.500 minuten per contractjaar €1.000,- 
18.000 minuten per contractjaar €3.600- 36.000 views per contractjaar €6.400,-  
54.000 minuten per 
contractjaar 

€8.400,- 76.500 minuten per contractjaar €10.200,- 

108.000 minuten per 
contractjaar 

€12.000,- 180.000 minuten per 
contractjaar 

€16.000,- 

360.000 minuten per 
contractjaar  

€24.000,- 540.000 minuten per 
contractjaar 

€30.000,- 

●  

❖ Indien het aantal minuten bereikt is wordt automatisch overgegaan naar het betalen van de 
verhoogde bundelprijs zoals deze geldt binnen de staffel, deze worden aan het einde van de 12 
maanden in rekening gebracht. 

❖ De bundelpakketten kunt u terugvinden in bijlage IV, meerverbruik. Overgebleven minuten komen 
na elk contractjaar te vervallen. Het aantal minuten kan na elk jaar worden aangepast.  

 
Afnemer heeft aangegeven eenmalig te willen afnemen:  

● Online gebruikerstraining       €250,- 
● 2 uur support       €125,- 
● Webinar       €30,- per 

zorgverlener 
● Extra Moovd-account 

●       - Pakket Basis  
●       - Pakket Pro 
●       - Pakket Elite 

 
      €150,- 
      €120,- 
      €90,- 
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● VR-bril 
●       - Pakket Brons 
●       - Pakket Zilver 
●       - Pakket Goud 

 
      €450,- 
      €375,- 
      € 300 

 
 

1c. Over deze tarieven ontvangt Afnemer, indien van toepassing, een introductiekorting conform 

de gedane aanbieding via e-mail of website. Dit wordt bij de eerste facturatie in voordeel van 

Afnemer verrekend. 

1. De in lid 1 van dit artikel genoemde vergoedingen kunnen jaarlijks per 1 januari worden 

aangepast aan het landelijk gepubliceerde indexcijfer (CBS Consumentenprijsindex, 2000 

= 100) of andere kostenverhogende factoren. 

2. Wijzigingen in kostprijsverhogende factoren die zich meer dan drie maanden na het 

aangaan van de overeenkomst voordoen, zullen door Moovd mogen worden 

doorberekend.  

3. In het geval de overeenkomst door partijen wordt verlengd, een en ander zoals bedoeld 

in artikel 2.1 van deze overeenkomst, is Moovd gerechtig haar tarieven eenzijdig aan te 

passen. Zij zal een dergelijke aanpassing 90 dagen voordat de overeenkomst zou 

eindigen schriftelijk mededelen aan Afnemer. De vergoedingen zoals genoemd in lid 1 

van dit artikel zullen één keer per kalenderjaar vooraf gefactureerd worden. 

Meerverbruik wordt achteraf gefactureerd (einde contractjaar).  

4. Alle tarieven en bedragen in deze overeenkomst zijn vermeld exclusief BTW.  

5. Afnemer is bij niet-tijdige betaling zonder (verdere) ingebrekestelling in verzuim. Alsdan 

is Afnemer, onverminderd de overige rechten van Moovd, vanaf de datum van verzuim 

tot aan de dag der algehele voldoening de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW, 

alsmede alle incassokosten die Moovd heeft moeten maken, verschuldigd.  

6. Afnemer komt geen recht van verrekening of opschorting toe.  

7. Afnemer is met deze overeenkomst een licentie aangegaan voor maximaal x 

gebruiksaccounts (conform pakket brons/zilver/goud). De Moovd oplossing is 

geschikt voor het gebruik door ongeveer x therapeuten binnen de organisatie van 

afnemer. Moovd en afnemer komen overeen dat gedurende de eerste x jaar van 

deze contractperiode de af te nemen licenties en het gebruik wordt opgeschaald 

van x naar y therapeuten conform de daarvoor geldende voorwaarden en tarieven. 

 

Optie A: Factuur aan Afnemer auto incasso: (9 nummering) De vergoedingen zoals genoemd in 

lid 1 van dit artikel zullen één keer per kalenderjaar vooraf gefactureerd worden. Door het 
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aangaan van deze overeenkomst machtigt Afnemer tot wederopzegging aan Moovd B.V. om per 

betalingsperiode de bedragen die Afnemer op grond van deze overeenkomst rechtstreeks aan 

Moovd verschuldigd is, zoals vermeld in artikel 8, 14 dagen na verzending van de factuur middels 

automatische incasso af te schrijven van <IBAN bankrekeningnummer> ten name van <naam 

rekeninghouder>. Indien Afnemer niet akkoord gaat met de boeking, kan Afnemer binnen 30 

dagen het eigen bankkantoor opdracht geven om het bedrag terug te boeken. Deze 

overeenkomst blijft onverminderd van kracht. Indien de automatische incasso niet mogelijk 

blijkt of gestorneerd wordt, ontvangt Afnemer een betalingsherinnering met een verzoek het 

verschuldigde bedrag vermeerderd met € 7,50 administratiekosten alsnog binnen 14 dagen 

doormiddel van overboeking te voldoen.  

Optie B: Indient Afnemer wenst op rekening het verschuldigde bedrag op factuur, zonder 

automatische incasso wenst te betalen ontvangt Afnemer het verschuldigde bedrag op factuur 

vermeerderd met €7,50 administratiekosten en dient deze alsnog binnen 14 dagen doormiddel 

van overboeking te worden voldaan.  

 

Artikel 8 - Garanties en service VR-Bril 

1. Moovd maakt gebruik van de producten en diensten van VR-bril-fabrikant Pico Interactive 

Europe, ook wel genoemd; leverancier. Moovd hanteert de garantie van leverancier dus zal 

nimmer aansprakelijk worden gesteld voor nalatigheid van een VR-bril van fabrikant Pico 

Interactive Europe, hierna Pico.   

2. De garantieperiode is twaalf (12) maanden vanaf leverdatum. De leveringsdatum van een 

Product door leverancier staat vermeld op de leveringsnota van de Pico. 

3. Afnemer is verplicht om het product onmiddellijk te inspecteren en binnen 72 uur na 

ontvangst leverancier op de hoogte te stellen van een eventueel probleem.  

4. Leverancier garandeert dat de Pico tijdens de hierboven genoemde garantieperiode vrij zal 

zijn van materiaal- en fabricagefouten bij normaal zakelijk gebruik, inclusief gebruik in 

commerciële, locatie gebaseerde entertainment-, medische en / of educatieve omgevingen.  

5. Als het uitvalpercentage tijdens de garantie van twaalf maanden meer dan 3% bedraagt, zal 

leverancier verzoeken om teruggave van alle beweerde defecte Pico’s en een interne 

productaudit uitvoeren voordat vervangingen worden verzonden.  

6. Deze beperkte productgarantie hierboven is niet van toepassing als een Pico (a) is gewijzigd, 

behalve door leverancier of zijn bevoegde vertegenwoordiger, (b) niet is geïnstalleerd, 

bediend, gerepareerd of onderhouden in overeenstemming met de instructies van 

leverancier, (c) is blootgesteld aan abnormale fysieke of elektrische stress, abnormale 

omgevingsomstandigheden, misbruik, nalatigheid of ongeval; Als het apparaat hierdoor 
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wordt blootgesteld aan krachtig licht of andere abnormale omstandigheden, is het scherm 

beschadigd, is dit niet gedekt of (d) is het gelicentieerd voor bèta-, evaluatie-, test- of 

demonstratiedoeleinden.  

7. Indien het product defect/ gebreken heeft dient Afnemer dit te melden bij Leverancier 

middels een mail naar support@moovd.nl. Is Leverancier overtuigd van de gebreken dient 

het product aangetekend naar Leverancier worden verstuurd voor nadere controle.  

8. Afnemer krijgt tijdelijk een ‘leen’ product tot de gebreken nader zijn bekeken. Wordt 

Afnemer in het gelijk gesteld vanuit Pico, krijgt Afnemer een vervangend product kosteloos 

retour gestuurd. Wordt Afnemer niet in het gelijk gesteld omdat product is blootgesteld aan 

abnormale omstandigheden dient Afnemer zelf de kosten te dragen.  

 

Artikel 9 – Overmacht  

1. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen 

voortvloeiende uit de overeenkomst die niet aan Moovd en/of andere partijen die delen van 

de Diensten uitvoeren, kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan de schuld 

van Moovd, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen 

voor rekening van Moovd komt  

2. Onder overmacht wordt (tevens) mede (doch niet uitsluitend) verstaan: 

a. Oorlog / revolutie / brand / bedrijfsbezetting / pandemie-uitbraak (voorbeeld: 

COVID-19) 

b. Storingen in de geregelde aanvoer van grond- en hulpstoffen /water / 

elektriciteit, ofwel in het algemeen ofwel specifiek ten aanzien van Moovd of 

haar toeleveranciers. 

c. Een gebrek aan personeel van de zijde van Moovd en/of haar toeleveranciers, 

onder andere door ziekte en / of stakingen. 

d. Weers- of verkeersomstandigheden die een verantwoorde uitvoering van de 

werkzaamheden beletten. 

3. In geval van overmacht wordt de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende 

verplichtingen voor de in overmacht verkerende partij geheel of gedeeltelijk opgeschort voor 

de duur van de overmacht, zonder dat deze partij tot enige schadevergoeding gehouden is. 

4. Indien een opschorting als bedoeld in het vorige lid langer dan 3 maanden heeft geduurd, is 

ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met onmiddellijke ingang. In een 

dergelijk geval is de in overmacht verkerende partij geen schadevergoeding aan de andere 

partij verschuldigd. Hetgeen in de uitvoering van de overeenkomst reeds is gepresteerd, dan 

wel voldaan, zal naar rato tussen partijen worden afgerekend.  
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Artikel 10 – Ontbinding   

1. Moovd heeft het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke 

tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd andere haar toekomende 

rechten indien: 

− Afnemer in staat van faillissement is verklaard of eigen aangifte van haar faillissement 

heeft gedaan.  

− Afnemer surseance van betaling heeft aangevraagd.  

− Afnemer één of meer verplichtingen uit de aangegane overeenkomst (waaronder 

uitdrukkelijk begrepen de verwerkersovereenkomst niet nakomt. 

− De onderneming van Afnemer is of wordt geliquideerd of Afnemer de onderneming 

staakt.  

− Op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Afnemer beslag wordt gelegd, dan wel 

indien Afnemer anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit 

hoofde van de overeenkomst te kunnen nakomen.  

− Indien voortzetting van de overeenkomst met Afnemer voor Moovd reputatie- en/of 

imagoschade tot gevolg heeft of indien dit redelijkerwijs valt te verwachten.  

2. Afnemer heeft het recht, op gelijke wijze als in het vorige lid bepaald, de overeenkomst 

geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:  

− Moovd in staat van faillissement is verklaard of eigen aangifte van haar faillissement 

heeft gedaan.  

- Moovd surseance van betaling heeft aangevraagd en wordt verleend. 

3. In het geval van ontbinding van deze overeenkomst zal hetgeen in de uitvoering van de 

overeenkomst reeds deugdelijk gepresteerd is naar verhouding worden afgerekend. Reeds 

betaalde en gefactureerde bedragen zullen geen voorwerp van ongedaan making zijn. Dat 

betekent dat Afnemer in voorkomend geval geen recht heeft op restitutie van reeds 

betaalde vergoedingen. Reeds gefactureerde vergoeding blijven op het moment van 

ontbinding eveneens onverminderd verschuldigd.   

 

Artikel 10 – Slotbepalingen 

1. Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden versie 1.0, geldend per 1 juni 2020, 

van Moovd van toepassing, die aan deze overeenkomst zijn gehecht en bij het per e-mail 

toegezonden exemplaar zijn gevoegd, alsmede op de website van Moovd (www.moovd.nl) 

raadpleegbaar zijn en op verzoek worden toegezonden. Indien het bepaalde in die algemene 

voorwaarden conflicteert met het bepaalde in deze overeenkomst, prevaleert het bepaalde 
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in deze overeenkomst. Indien het bepaalde in de verwerkersovereenkomst conflicteert met 

het bepaalde in deze overeenkomst prevaleert het bepaalde in de verwerkersovereenkomst. 

De algemene- of inkoopvoorwaarden van Afnemer zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op 

deze overeenkomst. 

2. Het is Afnemer niet toegestaan haar rechten en/of verplichtingen uit hoofde van deze 

overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van Moovd over te dragen aan een derde. 

3. Indien één of meer bepalingen van deze overeenkomst onverbindend mochten blijken te 

zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst van kracht. Partijen verbinden 

zich om de onverbindende bepaling(en) te vervangen door (een) zodanig(e) bepaling(en) die 

wel verbindend is (zijn) en die zo min mogelijk – gelet op het doel en de strekking van deze 

overeenkomst – afwijkt (afwijken) van de onverbindende bepaling(en).  

4. Deze overeenkomst en de bijlagen kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd of aangevuld. 

5. Op deze overeenkomst alsmede op de daaruit voortvloeiende (rechts)verhoudingen is 

uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ontstaan in verband met 

deze overeenkomst (dan wel daaruit voortvloeiend (rechts)verhoudingen) zullen aanhangig 

worden gemaakt bij de bevoegde rechter van de Rechtbank Overijssel. 

 

Met dank voor het aangaan van deze overeenkomst wensen wij u veel succes met de inzet van 

onze producten! 

 
Nijverdal, <datum>      Plaats:    
        
Moovd BV       Organisatie: 
  
 
 
 
        …………………………………………… 
    
Menno Kamphuis      Naam: 
Directeur       Functie: 
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Bijlage 1 Bundelpakket 
*Alle tarieven en bedragen in deze overeenkomst zijn vermeld exclusief BTW.  

 
De bundelpakketten zijn samengesteld op basis van de verschillende behandeltrajecten binnen de GGZ. 
Per behandeltraject (kort, middellang en intensief) is, samen met instellingen, een schatting gemaakt 
hoeveel views er gemiddeld per sessie ingezet zou ‘kunnen’ worden. Uit deze uitkomsten zijn de 
bundelpakketten samengesteld.  
Hieronder staan de verschillende behandeltrajecten met de daarbij behorende behandelsessies waarin VR 
mogelijk ingezet kan worden. Let op: dit zijn schattingen en kunnen hoger/lager uitvallen.  
 
 
Korte Trajecten:    Middellange trajecten    Intensieve trajecten 
5 behandelsessie  6 behandelsessies   8 behandelsessie  
4 views per sessie  10 views per sessie   15 views per sessie 
20 views per behandeltraject 60 views per behandeltraject   120 views per behandeltraject  
 
 
Door de verschillende behandeltrajecten waarin VR ingezet kan worden te vermenigvuldig met het aantal 
views worden de totalen berekend. Zoals hieronder weergegeven zijn per bundel omschreven vanaf 
hoeveel cliënten deze bundel interessant is voor Afnemer.  
 
 

200 views 
2 jaar / €1,00 per view 
3 jaar / €0,95 per view 
5 jaar / €0,85 per view 

500 views 
2 jaar / €0,95 per view 
3 jaar / €0,90 per view 
5 jaar / €0,80 per view 

750 views 
2 jaar / €0,90 per view 
3 jaar / €0,85 per view 
5 jaar / €0,75 per view 

1.000 views 
2 jaar / €0,85 per view 
3 jaar / €0,80 per view 
5 jaar / €0,70 per view 

1.250 views 
2 jaar / €0,80 per view 
3 jaar / €0,75 per view 
5 jaar / €0,70 per view 

1.500 views 
2 jaar / €0,75 per view 
3 jaar / €0,70 per view 
5 jaar / €0,65 per view 

2.000 views 
2 jaar / €0,70 per view 
3 jaar / €0,65 per view 
5 jaar / €0,60 per view 

3.000 views 
2 jaar / €0,65 per view 
3 jaar / €0,60 per view 
5 jaar / €0,55 per view 

4.000 views 
2 jaar / €0,60 per view 
3 jaar / €0,55 per view 
5 jaar / €0,50 per view 

5.000 views 
2 jaar / €0,55 per view 
3 jaar / €0,50 per view 
5 jaar / €0,45 per view 

7.500 views 
2 jaar / €0,50 per view 
3 jaar / €0,45 per view 
5 jaar / €0,40 per view 

10.000 views 
2 jaar / €0,45 per view 
3 jaar / €0,40 per view 
5 jaar / €0,35 per view 

15.000 views 
2 jaar / €0,45 per view 
3 jaar / €0,40 per view 
5 jaar / €0,30 per view 

20.0000 views 
2 jaar / €0,40 per view 
3 jaar / €0,35 per view 
5 jaar / €0,25 per view 

25.000 views 
2 jaar / €0,35 per view 
3 jaar / €0,30 per view 
5 jaar / €0,25 per view 

50.000 views 
2 jaar / €0,30 per view 
3 jaar / €0,25 per view 
5 jaar / €0,25 per view 
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Bijlage 2 Servicepakketten VRET 
*Alle tarieven en bedragen in deze overeenkomst zijn vermeld exclusief BTW.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pakket brons is het meest interessant voor Afnemer tot 100 cliënten per jaar in combinatie met 
6000 views. Dit is omgerekend 8 cliënten per maand/ 2 cliënten per week.  
Moovd adviseert servicepakket brons tot 2 cliënten per week.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pakket brons is het meest interessant voor Afnemer tot 160 cliënten per jaar in combinatie met 
9600 views. Dit is omgerekend 13 cliënten per maand/ 3 cliënten per week.  
Moovd adviseert servicepakket zilver als Afnemer tussen de 2 tot 4 cliënten per week met VRET 
behandeld  
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
Pakket brons is het meest interessant voor Afnemer vanaf 210 cliënten per jaar in combinatie 
met 12600 views. Dit is omgerekend 17 cliënten per maand/ 4 cliënten per week.  

Pakket Brons  
2 jaar    3 jaar   5 jaar 
Gebruikstraining Gebruikstraining Gebruikstraining 
4 uur Support  4 uur Support  4 uur support 
2 Webinars  3 Webinars  5 webinars 
Eenmalige  Eenmalige installatie  Eenmalige installatie   
3 Moovd accounts 3 Moovd accounts 3 Moovd accounts 
------------------------------------------------------------------- 
€50 per maand  €40 per maand €32 per maand 
 

Pakket Zilver  
2 jaar       3 jaar   5 jaar 
2 Gebruikstrainingen    2 Gebruikstrainingen 2 Gebruikstrainingen 
6 uur Support  6 uur Support  6 uur support 
4 Webinars     6 Webinars  10 webinars 
Eenmalige       Eenmalige installatie  Eenmalige installatie  
VR-bril    VR-bril    VR-bril 
6 Moovd accounts 6 Moovd accounts 6 Moovd accounts 
---------------------------------------------------------------- 
€85 per maand  €75 per maand €65 per maand 
 

Pakket Goud 
2 jaar        3 jaar   5 jaar 
2 Gebruikstrainingen  3 Gebruikstrainingen 3 gebruiksttrainingen  
8 uur Support  8 uur Support  8 uur support 
8 Webinars      12 Webinars  20 webinars 
Eenmalige installatie  Eenmalige installatie  Eenmalige installatie 
VR-bril    VR-bril    VR-bril 
10 Moovd accounts 10 Moovd accounts 10 Moovd accounts 
------------------------------------------------------------------ 
€105 per maand  €95 per maand €90 per maand 
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Moovd adviseert servicepakket goud vanaf het behandelen van 5 cliënten per week.   
 
Bijlage 3 Servicepakketten Digitale EMDR  
*Alle tarieven en bedragen in deze overeenkomst zijn vermeld exclusief BTW.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

Pakket Basis  
2 jaar    3 jaar   5 jaar  
2 uur Support 3 uur Support 5 uur support 
2 Webinars  3 Webinars  5 Webinars 
3 Moovd-accounts 3 Moovd-accounts 3 Moovd-accounts 
--------------------------------------------------------------- 
€22,50 per maand  €19,50 per maand €16,50 per maand 

  
Pakket Pro 
2 jaar    3 jaar   5 jaar  
4 uur Support 6 uur Support 10 uur support 
2 Webinars  3 Webinars  5 Webinars 
6 Moovd-accounts 6 Moovd-accounts 6 Moovd-accounts 
--------------------------------------------------------------- 
€30 per maand  €22,50 per maand €20 per maand 
 

Pakket Elite 
2 jaar    3 jaar   5 jaar  
6 uur Support 9 uur Support 15 uur support 
8 Webinars  12 Webinars  20 Webinars 
10 Moovd-accounts 10 Moovd-accounts 10 Moovd-accounts 
--------------------------------------------------------------- 
€35 per maand  €30 per maand €25 per maand 
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Bijlage 4: Bundelpakket Digitale EMDR  
*Alle tarieven en bedragen in deze overeenkomst zijn vermeld exclusief BTW.  

 
 
500 minuten  1000 minuten  2000 minuten 4500 minuten  
2 Jaar  € 100 p/j € 220 p/j  € 440 p/j  € 1000 p/j 
3 Jaar  € 100 p/j € 220 p/j  € 440 p/j  € 900 p/j 
5 Jaar  € 100 p/j € 220 p/j  € 440 p/j  € 800 p/j 
 
9000 minuten 18000 minuten 27000 minuten 36000 minuten 
2 Jaar  € 1900 p/j  € 3600 p/j  € 5100 p/j  € 6400 p/j 
3 Jaar  € 1700 p/j € 3200 p/j  € 4500 p/j  € 5600 p/j 
5 Jaar  € 1500 p/j € 2800 p/j  € 3900 p/j  € 4800 p/j 
 
45000 minuten 54000 minuten 63000 minuten 76500 minuten 
2 Jaar  € 7500 p/j € 8400 p/j  € 9100 p/j  € 10200 p/j 
3 Jaar  € 6500 p/j € 7200 p/j  € 7700 p/j  € 8500 p/j 
5 Jaar  € 5500 p/j € 6000 p/j  € 6300 p/j  € 6800 p/j 
 
90000 minuten 108000 minuten 126000 minuten 144000 minuten 
2 Jaar  € 11000 p/j € 12000 p/j  € 12600 p/j  € 12800 p/j 
3 Jaar  € 9000 p/j € 9600 p/j  € 9800 p/j  € 9600 p/j 
5 Jaar  € 7000 p/j € 7200 p/j  € 7000 p/j  € 8000 p/j 
 
162000 minuten 180000 minuten 225000 minuten 250000 minuten 
2 Jaar  € 12600 p/j € 12000 p/j  € 12500 p/j  € 13875 p/j 
3 Jaar  € 9000 p/j € 10000 p/j  € 12500 p/j  € 13875 p/j 
5 Jaar  € 9000 p/j € 10000 p/j  € 12500 p/j  € 13875 p/j 
 

 

 

 


