
Aanmeldformulier VIPLive Declareren               
Onderstaande huisartsenpraktijk meldt zich aan voor VIPLive: 
 
Praktijknaam :  
 
Adres :  
 
Postcode :  
 
Vestigingsplaats :  
 
Telefoon :  
 
E-mail :  
 
AGB-code praktijk :                                                 KVK-Nummer:  
 
AGB-code(s) persoonlijk 

 
:  

HIS 
 
: 

 
Preferente Zorgverzekeraar(s) : 
 
Bankgegevens: IBAN nummer:  
 
 Tenaamstelling:  
 
Email t.b.v. facturatie:  : 
 
Datum ingang contract 

 
:  

 
Mobiel t.b.v. sms beveiliging VIPLive 

 
:  

(verplicht, indien u pagina 2 niet gebruikt) 
 
 
Praktijkovername bestaande klant 

 
Naam praktijk: 

 
 
Voor deze dienstverlening betaalt u € 142,50 (exclusief BTW) per kwartaal, dit tarief geldt voor 1 praktijk AGB-code & 
1 persoonlijke AGB-code. Voor iedere extra persoonlijke AGB-code betaalt u € 6,- (exclusief btw) extra per kwartaal. 
 
Indien u nog geen klant bent betaalt u eenmalige opstart kosten van € 215,- (exclusief BTW). 
Neemt u een praktijk over dan bedragen de opstart kosten € 115,- (exclusief BTW). 
 
Voor het werken met VIPLive heeft u een Vecozo Systeemcertificaat nodig. U dient via uw persoonlijke certificaat 
Calculus Software B.V. te machtigen om via onze IP adressen uw systeemcertificaat te gebruiken. Meer informatie 
over het autoriseren op basis van een softwarepartij vind u op de Vecozo website. 
 
Dit formulier kunt u per e-mail versturen naar info@calculus.nl  
 
Calculus Software B.V. incasseert de vergoeding voor VIPLive zelfdeclareren in 4 termijnen te weten per kwartaal. 
Hierbij geeft de ondertekende toestemming voor automatische incasso van bovenstaand rekeningnummer. Nb. Als u 
het niet eens bent met een afschrijving dan heeft u 56 dagen (acht weken) de tijd om uw bankkantoor opdracht te geven 
het bedrag terug te boeken. 
 
 
Datum :  
 
 
Plaats 

 
:  

 
 
Stempel en handtekening huisarts 
(of anders NAW praktijk) :  

  

https://www.vecozo.nl/diensten/certificaatbeheer/kennisbank.aspx?id=736
https://www.vecozo.nl/controle-ip-adressen/veel-gestelde-vragen/#V-online-softwarepakket-zonder-toestemmingsverklaringen-gevolg
mailto:info@calculus.nl


Aanmeldformulier VIPLive Rollen  
Door middel van dit rollenformulier kunt u accounts aan vragen en gebruikersrechten wijzigen. U kunt het formulier per 
e-mail versturen naar info@calculus.nl 

Nb. Het is niet mogelijk om een andere rol aan te vragen dan bovenstaand vermeld. U kunt dit formulier meerdere keren gebruiken. 
 
Praktijk naam    :____________________________________ 
 
AGB-praktijk (verplicht)   :____________________________________ 
 
1: 
 
Naam     :____________________________________ 
 
AGB persoonlijk (Indien beschikbaar) :____________________________________ 
 
E-mailadres    :____________________________________ 
 
Mobiel (t.b.v. sms beveiliging VIPLive) :____________________________________ 
 
Rol     :____________________________________ 
 
Bestaande gebruikersnaam  :____________________________________ 
(Dit kunt u gebruiken voor een rol wijziging of toevoeging aan een extra praktijk) 
 
2: 
 
Naam      :____________________________________ 
 
AGB persoonlijk (Indien beschikbaar) :____________________________________ 
 
E-mailadres    :____________________________________ 
 
Mobiel (t.b.v. sms beveiliging VIPLive) :____________________________________ 
 
Rol     :____________________________________ 
 
Bestaande gebruikersnaam  :____________________________________ 
(Dit kunt u gebruiken voor een rol wijziging of toevoeging aan een extra praktijk) 
 

Level A Een gebruiker van level A mag alle functies van VIPLive gebruiken. 

Level B Een gebruiker van level B kan bij enkele functies van Declareren (Praktijkdeclaraties - 
handmatige facturen, aandacht nodig) en Controles (COV, ION en per patiënt). 

Level B+ 
Een gebruiker van level B+ kan hetzelfde als een gebruiker van level B, maar kan ook de 
praktijk- en zorggroep declaraties inzien en uitvoeren (Bundeloverzicht) en heeft beperkte 
toegang tot Inzicht (ketenzorgdashboard en populatiedashboard). 

Level C 

Met level C kunt u de zorggroep declaraties uitvoeren (zonder bedragen in te zien). De gebruiker 
heeft beperkte toegang tot de zorggroep declaraties (Bundeloverzicht) en Inzicht (rapporten en 
dashboards). Alle schermen rondom ketenzorgacties, de patiënt inzien,  uitvoeren & heeft 
toegang tot Samenwerken (patiëntenoverzicht, verwijzen & consulteren). De gebruiker kan 
extracties uploaden en berichten sturen en ontvangen. 

Level C+ Een gebruiker van level C+ heeft alle mogelijkheden van een gebruiker van level C en kan 
zorggroep declaraties uitvoeren én inzien (bedragen), inclusief toegang tot thuismetingen. 

Level D Een gebruiker van level D heeft toegang tot de rapporten, ketenzorgdashboard en 
ketenzorgdeclaraties (aantallen). De gebruiker kan extracties uploaden. 

Level E 
Een gebruiker van level E kan alle ketenzorgacties rondom de patiënt uitvoeren 
('Samenwerken': o.a. patiëntenoverzicht, verwijzen en consulteren.) De gebruiker kan berichten 
sturen en ontvangen. 

Datum : 
 
Plaats 

 
: 

 
 
Stempel en handtekening huisarts 
(of anders NAW praktijk) : 

 
 

 

mailto:info@calculus.nl

