
 
 

 
 
 

Algemene voorwaarden lidmaatschap AHC 

1- Het AHC-lidmaatschap staat open voor huisartsen met een apotheekvergunning. 
2- Het AHC-lidmaatschap is individueel en persoonlijk; ieder lid van een maatschap met 

apotheekvergunning/associatievergunning wordt geacht lid te worden van de AHC. 
3- Bij wijziging Bij uitbreiding van de maatschap wordt van de leden verwacht hier melding van 

te maken en nieuwe leden aan te melden bij de AHC. 
4- De contributie voor het volgende kalenderjaar wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de ALV in 

het najaar.  
5- Innen van de contributie geschiedt met automatische incasso. 
6- Bij later instappen in het kalenderjaar wordt de contributie naar rato berekend. 
7- Opzeggen lidmaatschap is mogelijk, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 

zes maanden voor het einde van het jaar. Dit is statutair bepaald.  
8- Lidmaatschap van AHC geldt voor een volledig kalenderjaar; eindigt het lidmaatschap in de 

loop van een boekjaar dan is desondanks betaling van de gehele contributie over dat jaar 
verplicht.  

9- Met het ondertekenen van de contracten met de zorgverzekeraars verplichten de leden zich 
aan het nakomen van de voorwaarden die namens het collectief zijn overeengekomen. AHC-
leden die hieraan geen invulling geven worden daarop gewezen door de AHC. In het ultieme 
geval kunnen leden worden uitgesloten van deelname aan de contractering voor de 
betreffende zorgverzekeraar.  

10- De apotheekhoudend huisarts geeft bij aanmelding toestemming aan AHC om relevante 
data en gegevens van de apotheek bij zorgverzekeraars (en NControl) op te vragen en in te 
zien ten behoeve van vertegenwoordigingsdoeleinden en geeft toestemming voor de 
uitwisseling van data van deze apotheek tussen (NControl), AHC en zorgverzekeraars. 

Overige voorwaarden 

Als een AHC lid gebruik maakt van de certificering AHC: bij opzeggen lidmaatschap vervalt de 
korting op de certificering via PraQties. Het beëindigen van de deelnemersovereenkomst is 
mogelijk door dit voor 1 oktober te melden bij PraQties. Als er geen afmelding is wordt 
deelname stilzwijgend verlengd voor de periode van een jaar. 

  

 

 


