Algemene voorwaarden bij de bedrijfsregistratie op www.Leaphy.com
U aanvaardt de volgende algemene voorwaarden wanneer u zich registreert en gebruik maakt van
de website en diensten van www.Leaphy.com
1. De website www.leaphy.com en bijhorende diensten wordt aangeboden door, en zijn eigendom van Leaphy nv, Keizersplein 42, 9300 Aalst, België.
2. De bedrijfsregistratie op zich houdt geen verplichting in van Leaphy, noch van het geregistreerde bedrijf.
3. Het verwerken van uw bijsluiters start zodra u ons de eerste bijsluiter stuurt in Word
formaat. De bijsluiters moeten worden gestuurd naar leaflets@leaphy.com.
4. U kunt ons uw bijsluiters sturen zodra uw registratie is voltooid. Indien we bijkomende
informatie van uw bedrijf nodig hebben, zullen we u contacteren.
5. De publicatie inclusief de beschreven diensten kost € 95 per jaar per product, inclusief
alle updates. Als het gaat om meerdere producten (meerdere productcodes) met dezelfde
PIL en SmPC (bijv. bij verschillende verpakkingsgroottes of verschillende sterktes), bedragen de kosten € 95 voor de unieke PIL en SmPC. De diensten omvatten:
a. De PIL en SmPC beschikbaar maken voor patiënten en zorgverleners op de Leaphy®
website and app*.
b. Converteren van de bijsluiters in een gestructureerd gegevensformaat (HTML of
XML).
c. Tijdig zorgen voor updates van de bijsluiters indien nodig (onbeperkt).
d. Bieden van aanvullende diensten aan patiënten in Leaphy® om de therapietrouw aan
medicatie en de patiëntgerichte zorg te verbeteren.
6. Alleen voor onze Belgische pilot geldt dat alle nationale talen zijn opgenomen (PIL: NL-FRDE en SmPC NL-FR).
7. De facturatie van de dienst gebeurt na publicatie van de bijsluiters.
9. Om de publicatie van een bijsluiter te stoppen, moeten bedrijven een terugtrekkingsverzoek versturen naar leaflets@leaphy.com.
10. Een vier-ogen-verificatie door Leaphy en het farmaceutisch bedrijf is vereist voorafgaand aan de publicatie van de elektronische bijsluiters. U moet alle bijsluiters en updates
goedkeuren voordat u deze op de website en op de app beschikbaar maakt.
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11. Raadpleeg www.leaphy.com voor alle aanvullende informatie. Als u vragen of opmerkingen hebt, kunt u ons op elk moment contacteren, via e-mail of op telefoonnummer
+32 53 210848.
Indien u vragen heeft gelieve ons dan te contacteren op het tel nr 053/210848 of via het gekende
e-mail adres
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