Bewaarovereenkomst Donorzaad
Radboud universitair medisch centrum
Afdeling Gynaecologie
Voortplantinggeneeskunde
Huispost 791
Postbus 9101
6500 HB Nijmegen

Sticker bewaargever

Hoofdingang
Geert Grooteplein-Zuid 10, route 862
T 024 - 361 39 84
F 024 - 361 71 77

Ondergetekenden,
1. Hierna te noemen ‘de bewaargever’ en,
2.	Het Radboudumc te Nijmegen, hierna te noemen ‘het ziekenhuis’, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de verantwoordelijke
gynaecoloog, dr C. Beerendonk en de verantwoordelijke embryoloog, dr. L. Ramos, hierna verder gezamenlijk aan te duiden als ‘de partijen’,
In aanmerking nemende:
a.	Dat de bewaargever het zaad1 aan het ziekenhuis ter opslag geeft omdat de bewaargever het zaad wenst te doneren voor het tot stand brengen
van (een) zwangerschap(pen) bij het wensouderpaar;
b.	Dat aan deze overeenkomst door de bewaargever alleen rechten kunnen worden ontleend op het moment dat daadwerkelijk het zaad is ingevroren
en opgeslagen in het ziekenhuis;
c.	Dat de bewaargever en het wensouderpaar hiertoe verklaringen hebben ondertekend, welke als bijlagen bij deze overeenkomst zijn gevoegd en
welke deel uitmaken van deze overeenkomst;
d.	Dat in geval de bijlagen niet meer overeenkomstig de oorspronkelijke situatie zijn, deze komen te vervallen;
e. Dat het ziekenhuis dit zaad zal invriezen en/ of in opslag zal nemen;
f.	Dat de bewaargever beseft dat het invriezen en ontdooien van zaad mogelijk een negatieve invloed heeft op de kwaliteit van het zaad;
g.	Dat de bewaargever vóór het sluiten van deze overeenkomst de informatie over het invriezen van zaad heeft ontvangen en van deze informatie
kennis heeft genomen. Zie ook website Radboudumc.

Komen overeen als aan ommezijde vermeld:
Aldus vastgesteld en overeengekomen te Nijmegen op______________________________________________________________________________ (datum)
Het Radboudumc,
Verantwoordelijke gynaecoloog
Verantwoordelijke embryoloog

De bewaargever____________________________________________________________________________

De bewaargever geeft door aankruisen van het onderstaande hokje toestemming voor het gebruik van het zaad na overlijden, of nadat sprake is van
onbereikbaarheid (zoals bedoeld in artikel 5 van deze overeenkomst), voor wettelijk toelaatbaar medisch wetenschappelijk onderzoek, onderwijs of
kwaliteitsbewaking.
0

Ja, ik stem hiermee in

Paraaf bewaargever:

1. Onder zaad wordt verstaan: geëjaculeerd zaad, cryogepreserveerd geëjaculeerd zaad, epididymaal zaad en testisweefsel

Partijen komen als volgt overeen:
Artikel 1 - Onderwerp van de overeenkomst
1.	Het ziekenhuis verplicht zich door ondertekening van deze overeenkomst het zaad van de bewaargever naar behoren en conform de stand van de wetenschap op
te slaan met als doel in het kader van een donatie een zwangerschap tot stand te brengen bij de wensouder overeenkomstig de voorwaarden zoals vermeld in de
bijlagen, welke deel uitmaken van deze overeenkomst.
2.	Overeenkomstig het protocol van het ziekenhuis wordt voorafgaand aan het invriezen en/of de opslag vastgesteld dat het zaad geschikt is voor invriezen en/of
opslag conform de geldende wetgeving en veldnormen. De datum van opslag wordt aan de bewaargever schriftelijk bevestigd en geldt als ingangsdatum van de
overeenkomst.
Artikel 2 - Duur van de overeenkomst
1.	Deze overeenkomst wordt aangegaan in het kader van de fertiliteitsbehandeling van de wensouder en eindigt van rechtswege op het moment dat sprake is van einde
van de behandeling, maar in ieder geval na verloop van tien jaren te rekenen vanaf de datum van opslag. Het ziekenhuis bepaalt wanneer sprake is van einde van de
behandeling.
2.	Deze overeenkomst eindigt tevens van rechtswege al in de donatieverklaring door de bewaargever beperkende voorwaarden zijn gesteld aan het gebruik van het zaad.
3.	Na het verstrijken van de duur van de overeenkomst stelt het ziekenhuis de bewaargever schriftelijk in de gelegenheid om binnen 3 maanden aan te geven of de
bewaargever het eventueel nog overgebleven zaad ter beschikking wil stellen voor wettelijk toelaatbaar medisch wetenschappelijk onderzoek, of dat het zaad
moet worden afgegeven aan een op grond van wet- en regelgeving tot handelingen met zaad bevoegde andere instelling binnen de Europese Unie voor verdere
bewaarneming/behandeling. Indien de bewaargever van deze gelegenheid geen gebruik maakt of binnen 3 maanden niet reageert op de uitnodiging van het
ziekenhuis om de wens ten aanzien van het zaad kenbaar te maken, zal het ziekenhuis overgaan tot het ontdooien/vernietigen van het zaad.
4.	Jaarlijks zal de bewaargever gevraagd worden de overeenkomst schriftelijk te bevestigen, indien er op dat moment ook zaad is opgeslagen in het ziekenhuis.
Artikel 3 - Tussentijdse opzegging
1.	Opzegging door de bewaargever
		De bewaargever is te allen tijde bevoegd om deze overeenkomst op te zeggen aan het adres zoals aan de voorzijde vermeld. Na beëindiging door opzegging stelt het
ziekenhuis de bewaargever in de gelegenheid om binnen 3 maanden schriftelijk aan te geven dat het in bewaring gegeven zaad:
a.	moet worden afgegeven aan een op grond van wet- en regelgeving tot handelingen met zaad bevoegde andere instelling binnen de Europese Unie voor verdere
bewaarneming/behandeling;
b. kan worden gebruikt voor wettelijk toelaatbaar medisch wetenschappelijk onderzoek;
c.	moet worden vernietigd.
		Indien de bewaargever van deze gelegenheid geen gebruik maakt of binnen 3 maanden niet reageert op de uitnodiging van het ziekenhuis om de wens ten aanzien
van het zaad kenbaar te maken, zal het ziekenhuis overgaan tot het ontdooien/vernietigen van het zaad.
2.	Opzegging door het ziekenhuis
		Het ziekenhuis is bevoegd eenzijdig met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden de overeenkomst schriftelijk - per aangetekende brief - op te zeggen indien
de bewaargever weigert de kosten verbonden aan de bewaarneming te voldoen, na daartoe eenmaal schriftelijk bij aangetekende brief te zijn aangemaand door het
ziekenhuis. Bij opzegging stelt het ziekenhuis de bewaargever in de gelegenheid om binnen 3 maanden schriftelijk kenbaar te maken welke van de in het eerste lid van
dit artikel genoemde bestemmingen aan het zaad moet worden gegeven. Indien de bewaargever van deze gelegenheid geen gebruik maakt of binnen 3 maanden niet
reageert op de uitnodiging van het ziekenhuis om de wens ten aanzien van het zaad kenbaar te maken, zal het ziekenhuis overgaan tot het ontdooien van het zaad.
Artikel 4 - Overlijden
1.	Bij het overlijden van de bewaargever eindigt deze overeenkomst van rechtswege en zal het ziekenhuis binnen 3 maanden na beëindiging van de overeenkomst het
opgeslagen zaad ontdooien, tenzij door de bewaargever een wilsbeschikking is afgegeven voor gebruik van het zaad na overlijden voor het bewerkstelligen van een
zwangerschap bij de wensouder, dan wel toestemming is gegeven voor het gebruik van het zaad voor wettelijk toelaatbaar medisch wetenschappelijk onderzoek.
2.	Het zaad is niet voor vererving vatbaar en valt buiten iedere (huwelijks)gemeenschap.
Artikel 5 - Adresgegevens
1.	De bewaargever is verplicht om in geval van verhuizing gedurende de looptijd van de overeenkomst per aangetekende brief een verhuisbericht met nieuw adres te
sturen aan het aan de voorzijde vermelde adres.
2.	Het ziekenhuis is verplicht om correspondentie uit hoofde van deze overeenkomst te richten aan het adres van de bewaargever zoals vermeld in deze overeenkomst,
tenzij de bewaargever een nieuw adres aan het ziekenhuis heeft kenbaar gemaakt. Het ziekenhuis heeft geen onderzoeksverplichting naar de woon- of verblijfplaats
van de bewaargever.
	3.	Indien de bewaargever niet aan de verplichting zoals vermeld in lid 1 van dit artikel voldoet en het ziekenhuis constateert dat de bij het ziekenhuis 		
bekende adresgegevens niet meer correct zijn zal het ziekenhuis ten aanzien van het zaad handelen als in de situatie van overlijden van de bewaargever. Artikel 4 is
van overeenkomstige toepassing.
Artikel 6 - Aansprakelijkheid
1.	Het ziekenhuis draagt zorg voor een zorgvuldige wijze van bewaren van het zaad met inachtneming van de stand van de wetenschap. De bewaargever is zich er van
bewust dat het proces van invriezen en/of opslag kan leiden tot kwaliteitsverlies van het zaad en aanvaardt daarmee het risico dat de staat waarin het zaad zich
bevindt aan het begin van de overeenkomst kan verschillen van de staat waarin het zaad zich bevindt aan het einde van de overeenkomst.
2.	Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor kwaliteitsverlies of het verloren gaan of beschadigen van het zaad door oorzaken gelegen in de sfeer van overmacht, zoals
technische tekortkomingen van de gebruikte apparatuur of oorzaken van buitenaf zoals brand, inbraak en diefstal.
3.	Het ziekenhuis is jegens de bewaargever niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan het zaad of voor het verloren gaan van het zaad dan wel voor schade die
voortvloeit uit een schending van de persoonlijkheidsrechten van de bewaargever, op welke wijze dan ook veroorzaakt, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van
het ziekenhuis.
Artikel 7 - Kosten
1.	Het ziekenhuis brengt bij de bewaargever een bedrag in rekening voor (een deel van) de kosten van het invriezen, die mogelijk niet te verhalen zijn op de verzekering.
Daarnaast zullen jaarlijks administratiekosten/bewaarloon in rekening worden gebracht. De hoogte van de bedragen worden door het ziekenhuis vastgesteld. De
kosten worden achteraf door het ziekenhuis in rekening gebracht. Bij tussentijds opzeggen van de overeenkomst is geen restitutie mogelijk. Voor actuele tarieven zie
de afdelingswebsite van het Radboudumc.
2.	Indien sprake is van het bewaren van zaad na overlijden van de bewaargever op basis van een wilsbeschikking zoals vermeld in artikel 4 lid 1 dan worden de kosten/
bewaarloon in rekening gebracht bij de in de wilsbeschikking genoemde wensouder.
Artikel 8 - Overige bepalingen
1.	Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.
2.	Voor de toepassing van alle artikelen van deze overeenkomst geldt dat dit altijd gebonden is aan de op dat moment geldende wet- en regelgeving en het geldende
beleid van het ziekenhuis en hiermee niet in strijd mag zijn.
3. In gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet beslist de Raad van Bestuur van het ziekenhuis.

