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Colofon
Versie: zie Versiehistorie.
Uitgever: Stichting Keurmerk Tantrisch en Seksuologisch Lichaamswerk, te Alphen aan den Rijn.
© 2019 Stichting Keurmerk Tantrisch en Seksuologisch Lichaamswerk. Alle auteursrechten
voorbehouden. Vermenigvuldiging of overname (ook van delen van de tekst ofwel daarin verwoorde
concepten) is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de stichting.
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Aanvraag en overeenkomst
1. De practitioner gaat een overeenkomst aan met de stichting bij het doen van een aanvraag voor
certificering en registratie. De overeenkomst komt tot stand via het aanvraagformulier van de
stichting.
2. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing.
3. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing voor cliënten van practitioners die gebruik
maken van de diensten van de stichting en voor functionarissen van de stichting.

Kaders van de stichting
4. De algemene voorwaarden zijn nader uitgewerkt in de volgende kaders:
1. Aanvraag- en verlengingsprocedure
2. Privacyverklaring
3. Tarieven en Betalingsvoorwaarden
4. Code voor Practitioners
5. Auditkader
6. Reglement Vertrouwenspersoon
7. Klachtenreglement
8. Vergoedingenkader
9. Begrippenkader

Goedkeuring aanvraag
1. De aanvraag van een practitioner wordt goedgekeurd als aan de volgende voorwaarden is
voldaan:
a. De practitioner heeft zijn identiteit aangetoond door middel van een kopie paspoort, IDkaart of rijbewijs.
b. De practitioner kan een VOG-screeningprofiel 45 en 60 tonen dat niet ouder is dan een jaar.
c. De practitioner kan een afschrift van een diploma of certificaat tonen dat relevant is voor
het soort lichaamswerk (specialisatie) dat hij uitvoert.
d. De practitioner kan aantonen - indien deze geen diploma/certificaat heeft - dat hij twee jaar
professionele ervaring heeft als practitioner.
e. De practitioner kan aantonen hoe deze instemming van de cliënt verkrijgt voor de
handelingen die worden verricht tijdens een sessie.
f. De practitioner heeft zijn inschrijfgeld en registratiekosten aan de stichting voldaan.
2. De stichting informeert de practitioner als een aanvraag is goedgekeurd.

Afwijzing aanvraag
5. De stichting kan een aanvraag afwijzen dan wel aangeven op welke punten de aanvraag niet
voldoet aan de gestelde eisen.
6. De stichting informeert de practitioner als een aanvraag is afgewezen.
7. Een practitioner heeft maximaal een half jaar de tijd om een aanvraag aan te vullen.

Verlenging van de overeenkomst en hercertificering
8. De overeenkomst wordt steeds automatisch verlengd met één kalenderjaar.
9. De stichting kan na drie kalenderjaren verlangen dat er een hercertificering plaatsvindt. Er kan
worden gevraagd om nieuwe of geactualiseerde informatie en instemming met een nieuwe
versie van de Code.
4

Beëindiging of opschorting overeenkomst
10. De overeenkomst wordt beëindigd of opgeschort onder de volgende voorwaarden:
a. De aanvraag van de practitioner is afgewezen.
b. De practitioner beëindigt de overeenkomst (opzegging).
c. De practitioner heeft niet op tijd betaald.
d. De klachtencommissie heeft naar aanleiding van een klacht of meerdere klachten besloten
om de practitioner te royeren.
e. De stichting constateert dat niet aan de code wordt voldaan.
f. Er is aangifte gedaan bij de politie m.b.t. de practitioner.
11. De practitioner kan de overeenkomst uiterlijk een maand voor het einde van een kalenderjaar
opzeggen. Dit kan schriftelijk via email of per brief.

Verklaring omtrent Gedrag
12. De stichting zet na de aanvraag van de practitioner een aanvraag voor een VOG in gang. Dit om
ervoor te zorgen, dat de juiste screeningsprofielen worden gehanteerd.
13. De practitioner krijgt daarna het verzoek om de VOG aan te vragen en te betalen.
14. De practitioner stuurt na ontvangst van de VOG een kopie ervan naar de stichting.

Certificaat
15. De stichting vermeldt op het certificaat:
a. de naam van de practitioner,
b. het specialisme waarvoor de practitioner is gecertificeerd,
c. de periode waarvoor het certificaat geldt,
d. welke levels en modules het betreft en
e. om welke versie van de code het gaat.

Verstrekking van het eerste certificaat en logo
16. De stichting verstrekt het certificaat en het logo zodra de aanvraag is goedgekeurd.
17. De stichting verstrekt het certificaat en logo in digitale vorm.

Verlenging van het certificaat
18. De stichting verstrekt een certificaat voor het nieuwe jaar, zodra de practitioner zijn
registratiekosten heeft voldaan voor het nieuwe jaar.

Geldigheid van het certificaat
19. Het certificaat is geldig gedurende één kalenderjaar.
20. Als de registratie start vanaf 1 oktober of later, dan is het certificaat gedurende het lopende
kalenderjaar en het volgende kalenderjaar geldig.

Gebruik van het certificaat
21. De practitioner kan/mag zijn certificaat tonen in zijn communicatie naar de klant (website,
praktijk).
22. De practitioner is niet gerechtigd om het certificaat te tonen als de overeenkomst met de
stichting is beëindigd.
23. De stichting kan maatregelen nemen bij onrechtmatig gebruik van het certificaat.
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Gebruik van het logo
24. De practitioner kan/mag het logo gebruiken in zijn communicatie naar de klant, zolang duidelijk
is dat het de persoon van de practitioner betreft.
25. De practitioner mag het logo niet meer gebruiken zodra de overeenkomst met de stichting is
beëindigd.
26. De stichting kan maatregelen nemen bij onrechtmatig gebruik van het logo.

Register van practitioners
27. De stichting houdt een register bij van practitioners die gecertificeerd zijn. Het register bevat ook
practitioners waarvan de overeenkomst is opgeschort of beëindigd met de reden van
opschorting of beëindiging, echter niet langer dan een jaar na beëindiging van de overeenkomst.
28. De stichting publiceert het register op haar website, zodat cliënten kunnen verifiëren of een
practitioner (nog) is gecertificeerd en na kunnen gaan in welke woonplaatsen gecertificeerde
practitioners beschikbaar zijn.
29. De stichting publiceert in het register:
a. Het registratienummer van de practitioner,
b. De naam van de practitioner (of desgewenst zijn/haar alias),
c. De specialisatie waarvoor hij/zij is geregistreerd,
d. De woonplaats van de praktijk of school van de practitioner
e. De website (indien gewenst).

Website practitioner
30. De practitioner zet duidelijk zichtbaar op zijn website of webpagina een verwijzing naar de
website van de stichting, zodat de cliënt kennis kan nemen van de kaders en het register.
31. De practitioner vermeldt op zijn website of webpagina onder welk nummer deze is geregistreerd.

Toepasselijk recht
32. Op de algemene voorwaarden van de stichting is het Nederlands recht van toepassing.

Wijziging van de kaders
33. De stichting behoudt zich het recht voor om de kaders van de stichting te wijzigen en geeft in de
versiehistorie van het kader aan wat er is gewijzigd.
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Versiehistorie
Versie Datum
Wijziging
1.0.p1 28 mei
Initiële versie en concept.
2019
1.0.p2 18 aug
Hercertficering en afwijzing toegevoegd. Tarieven
2019
aangepast.
1.0.p3 19 nov
Terminologie consistent gemaakt met begrippenkader.
2019
Tarieven verwijderd.
1.0
15 dec
Vastgesteld door het bestuur.
2019
Geldig vanaf 1 januari 2020.
1.1
11 feb
Lichaamswerker gewijzigd in practitioner
2020
p = prelimanary, concept

Verspreiding
Klap
Meeting 4 sept
2019
Website
Website
Website
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