Overeenkomst en Aanmeldformulier therapeuten KZAG

Door middel van deze inschrijving verklaart ondergetekende zich akkoord met de statuten van
KZAG en ondergetekende verklaart te voldoen aan de starteisen voor inschrijving, te weten:
- Natuurgeneeskundig therapeut heeft tenminste 5 cliënten behandeld in het afgelopen
jaar. In navolgende jaren dienen dit minimaal 5 consulten op jaarbasis te zijn.
- De therapeut neemt tenminste een maal per jaar deel aan een relevant congres, workshop
of cursus, waarvan de eerste keer in het eerste jaar na inschrijving moet plaatsvinden. Van
deze bijscholing moet minimaal vijf uur uitsluitend over vakgerichte kennis gaan. Als bewijs
van inschrijving geldt factuur of verklaring van deelname.
- De natuurgeneeskundig therapeut dient na het eerste lidmaatschapjaar jaarlijks 3 nieuwe
beoordelingsformulieren te overleggen met KZAG.
- De therapeut neemt tenminste één maal per jaar deel aan intervisie.
- Natuurgeneeskundig therapeut dient over een eigen website te beschikken, hij/zij dient
binnen 3 weken na acceptatie door KZAG van de natuurgeneeskundig therapeut op
zijn/haar website een link naar de website van KZAG deze te plaatsen.
- Natuurgeneeskundig therapeut betaalt een jaarlijkse bijdrage aan KZAG Kwalitatieve Zorg
Alternatieve Geneeswijzen van €299,- excl BTW
De eerste jaarlijkse bijdrage wordt direct voldaan na inzending van aanvraag van de
inschrijving op Bankrekening KZAG NL25 INGB 0006496145
Bij eventuele weigering van de therapeut door KZAG wordt €50,- administratiekosten
gerekend en resterend bedrag geretourneerd.
Inschrijver levert de volgende documenten aan tezamen met dit inschrijfformulier:
1. Kopie diploma van relevante opleiding op het gebied van natuurgerichte vakgebieden.
2. Referenties van tenminste 3 behandelde cliënten, gebruik hiervoor het
beoordelingsformulier.
3. Kopie geldig identiteitsbewijs
4. VOG verklaring
5. diploma/certificaat Medische basiskennis

1.

Indien inschrijving in de loop van een jaar plaatsvindt, geldt deze inschrijving tot de
datum van opvolgend jaar. Verlenging van de inschrijving vindt plaats ieder jaar op de
inschrijfdatum van de desbetreffende therapeut.

2.

Als ingeschreven therapeut zendt u jaarlijks het bewijs van uw gevolgde
congressen en/of workshops/cursussen & 3 beoordelingsformulieren van cliënten
mee.

3.

Jaarlijks ontvangt u een factuur voor uw bijdrage voor het volgende jaar. Betaling dient
plaats te vinden binnen de op de factuur gestelde betalingstermijn. De eerste factuur bij
inschrijving ontvangt u nadat betaling heeft plaatsgevonden.

4.

Na goedkeuring van lidmaatschap en aanleveren benodigdheden van het eisenpakket,
wordt u na storting van de contributiegelden het logo-keurmerk toegezonden en
Keurmerk Therapeut naambordje

Uw vermelding op de website KZAG;

Naam
Adres
Naam praktijk
Adres praktijk
Telefoonnummer
Telefoonnummer mobiel
Emailadres
Website
Kvk nummer
Na betaling van het contributiegeld en overleggen van de hierboven vermeldde benodigde
informatie treedt de aanvraag in gang en krijgt u van ons bij goedkeuring het logo, naamplaatje
en klachtenprocedure toegezonden. Uw informative, website, vakkennis zal nadat u het logo
en verwijzing naar www.keurmerktherapeut.nl op uw website hebt geplaatst op
keurmerktherapeut.nl worden vermeld op een aparte pagina.

Datum:
Plaats:

Handtekening:

U dient op iedere pagina van deze overeenkomst een paraaf te zetten.

