Aanmelding persoonscertificering
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De ondergetekenden:
1. Stichting Kwaliteitsregister Sociaal Domein,
hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door Marcel van Druenen,
hierna te noemen: KRSD;
En
2. Naam:
Geboortedatum:
Telefoonnummer:
Straat en huisnummer:
Postcode:
Woonplaats:
hierna te noemen: “Professional”;

Overwegende dat:
•
•
•
•
•
•

KRSD onder meer ten doel heeft het certificeren en registreren van professionals;
KRSD optreedt als schemabeheerder en als certificatie-instelling;
KRSD hiertoe een beroepsregister beheert;
In verband hiermee door KRSD verschillende diensten aan Professional worden verleend;
De Professional van deze dienstverlening tegen een vergoeding gebruik wil maken;
KRSD en Professional dit hierbij schriftelijk willen vastleggen.

Komen overeen als volgt:

Stichting
Kwaliteitsregister
Sociaal Domein
Stationsweg 29
4205 AA Gorinchem
contact@krsd.nl
www.krsd.nl

Het kwaliteitsregister
voor professionals
in het publiek
sociaal domein.
Leren, ontwikkelen,
excelleren.

1. De diensten
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1. KRSD zal aan Professional de volgende diensten leveren:
•
•
•
•
•
•

uitvoeren van toetsing voor certificering en her-certificering;
behandelen van bezwaar en beroep;
behandelen van klachten;
publiceren in een openbaar register;
verhogen van bekendheid en waardering van keurmerk "KRSD";
vervolgen van onrechtmatig gebruik van het keurmerk "KRSD";
ontsluiten van opleidingsaanbod.

2. Het bij deze overeenkomst behorende Reglement persoonscertificering, Reglement
gebruik collectieve merken en de algemene voorwaarden van KRSD, maken integraal
onderdeel uit van deze overeenkomst en de diensten als bedoeld in het vorige lid.

2. Ingangsdatum en duur
1. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van één (1) kalenderjaar.
2. Deze overeenkomst zal na afloop van de initiële contractduur telkens stilzwijgend verlengd
met een periode van één (1) kalenderjaar, tenzij de Professional of KRSD de Overeenkomst
Schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand voor het
einde van de initiële contractduur of de verlengingsperiode.
3. Het niet toekennen van een certificaat, schorsing of intrekking is geen grond om de
Overeenkomst tussentijds op te zeggen.
4. Het veranderen van functie of werkgever is geen grond om de Overeenkomst tussentijds
op te zeggen.

3. Vergoedingen
1. De Professional betaalt aan KRSD jaarlijks een vergoeding, bij het aangaan van deze
overeenkomst € 95,-. Deze vergoeding wordt elk jaar vastgesteld door de Raad van
Toezicht van KRSD en tijdig bekendgemaakt op de website van KRSD.
2. De jaarlijkse vergoeding is vrijgesteld van btw en wordt vooraf gefactureerd. Er vindt geen
restitutie plaats indien de Professional niet wordt opgenomen in het register van KRSD.
3. Betaling vindt via automatische incasso plaats. Door ondertekening van deze
overeenkomst geeft de Professional toestemming aan KRSD om doorlopende incassoopdrachten te sturen naar de bank van de Professional om een bedrag van zijn rekening af
te schrijven en aan de bank van de Professional om doorlopend een bedrag van de
rekening van de Professional af te schrijven overeenkomstig de opdracht van KRSD. Als de
Professional het niet eens is met een afschrijving, kan hij deze laten terugboeken.
Daarvoor dient binnen acht weken na afschrijving contact op te worden genomen met de
bank van de Professional. De Professional dient de bank naar de voorwaarden ter zake te
vragen.
Het IBAN van de Professional is: [IBAN hier invullen]
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4. De Professional zal zorgdragen voor voldoende saldo op het moment van afschrijving.
5. Betaling dient in ieder geval altijd plaats te vinden binnen dertig (30) dagen na
factuurdatum.
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4. Slotbepalingen en bijlagen
1. KRSD kan het Reglement persoonscertificering te allen tijde aanpassen conform
de statuten van KRSD.
2. Tenzij enige wetsbepaling haar tot openbaarmaking daarvan verplicht, is KRSD verplicht
tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van alle informatie welke gedurende de
toetsing van de Professional dan wel van andere bronnen dan de Professional wordt
verkregen. Deze informatie zal vertrouwelijk worden behandeld en niet aan derden worden
medegedeeld behoudens schriftelijke toestemming van de Professional. Informatie geldt
als vertrouwelijk indien dit door de Professional is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de
aard van de informatie.
3. Conform het voorgaande lid geeft de Professional met de ondertekening van deze
overeenkomst uitdrukkelijk toestemming voor de vermelding van naam, registratienummer
en status van het certificaat in het openbare register van KRSD.
4. KRSD verplicht zich tevens haar betrokken bestuurders, toezichthouders, medewerkers en
externe adviseurs bekend te maken met de geheimhouding overeenkomstig dit artikel en
zorg te dragen dat zij zich met de inhoud van deze geheimhouding akkoord verklaren.
Van deze overeenkomsten maken de volgende bijlagen integraal onderdeel uit.
De Professional verklaart door ondertekening van deze overeenkomst deze bijlagen te hebben
ontvangen en met de toepasselijkheid daarvan akkoord te gaan. (Deze documenten zijn
bovendien te downloaden van de website van KRSD).
•
•
•

“Algemene voorwaarden Stichting Kwaliteitsregister Sociaal Domein (Professionals)”;
Reglement persoonscertificering;
Reglement gebruik collectieve merken.

Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en ondertekend:
Namens KRSD,

De Professional,

Marcel van Druenen
Datum:

Datum:
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