
 

 

 

Algemene Voorwaarden 
Coöperatieve Vereniging Rug-netwerk U.A.  

 
Definities: 

1. Partij A: Coöperatieve Vereniging Rug-netwerk UA. 
2. Partij B: Praktijk voor Fysiotherapie, Manueel therapie en/of Oefentherapie Cesar / 

Mensendieck. 
 
 
SAMENWERKING / AANVANG 
 
Artikel 1 

1. Partij A en Partij B zijn door ondertekening van de licentie overeenkomst een samenwerking 
aangegaan op de voorwaarden zoals omschreven in deze Algemene Voorwaarden 
Coöperatieve Vereniging Rug-netwerk.  

2. De vorderingen respectievelijk de schulden, voor zover ontstaan uit handelingen door 
partijen verricht vóór de aanvangsdatum van de samenwerking, worden buiten de 
samenwerking gehouden, tenzij voortvloeiende uit handelingen verricht ten behoeve van 
onderhavige samenwerking. 

3. Daar waar in deze overeenkomst gesproken wordt over gezamenlijke kosten worden 
uitsluitend die kosten bedoeld die door partijen gezamenlijk vooraf zijn geaccepteerd als 
gezamenlijke kosten ten behoeve van onderhavige samenwerking. 

  
 
 
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN PARTIJ A 
 
Artikel 2  
Partij A verleent partij B toegang tot het Rug-netwerk, waarmee partij B concreet toegang 
heeft tot: 
a. Het ontwikkelde en nog (door) te ontwikkelen behandelprotocol(len), welke regelmatig 

wordt(en) geactualiseerd naar de laatste Evidence based-ontwikkelingen; 
b. De scholingen die het netwerk organiseert; 
c. Alle ontwikkelde of nog te ontwikkelen PR materiaal; 
d. Jaarlijks spiegel-informatie over de kwaliteit van handelen binnen de praktijk van partij B; 
e. Het uitsluitend voor deelnemers toegankelijke deel van de website van het netwerk. 
 
Het copyright behoort tot Partij A. Daarmee is het Partij B niet toegestaan om zonder toestemming 
van Partij A de protocollen en zorgproducten, scholingsmateriaal en PR materiaal, te verspreiden of 
openbaar te maken.  
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN PARTIJ B 
 
Artikel 3   
1. Voorwaarden aan partij B  voor toetreding tot het Rug-netwerk: 
a. De praktijk van partij B heeft therapeuten werkzaam in zijn/haar praktijk die tijd en kennis 

investeert(investeren) om de kwaliteit van zorg voor patiënten met rugklachten continu te 
waarborgen, de zogenaamde netwerktherapeut(en); 

b. De netwerktherapeut(en) zet zich in om zoveel mogelijk state of the art therapie toe te passen. 
c. Partij B zorgt ervoor dat de protocollen/zorgproducten van het Rug-netwerk wordt uitgevoerd 

door alle behandelaren in zijn/haar praktijk die patiënten met rugklachten behandelen.   
d. Is bereid om kennis op te doen en vaardigheden te ontwikkelen in onder andere toepassen van 

klinimetrie, klinisch redeneren, cognitief gedragsmatig behandelen en pijneducatie; 
e. Is verplicht en heeft recht deel te nemen aan georganiseerde scholingsdagen  

geïnitieerd door partij A;  
f. Is in staat en verplicht de verbeteringen/vernieuwingen in het therapeutisch handelen ten aan 

zien van het protocol direct toe te passen in zijn/haar praktijk; 
g. Is bereid samen te werken met andere netwerktherapeuten en stelt zich open op voor 

(eventuele) verschillen in behandelmethode; 
h. Is ingeschreven in het kwaliteitsregister van zijn/haar beroepsgroep en is indien van toepassing, 

BIG geregistreerd; 
i. Is mede ondertekenaar van de licentieovereenkomst en is zich bewust van de consequenties bij 

het niet naleven van de verplichte voorwaarden. 
 
 
2. Voorwaarden m.b.t. de praktijkvoering van de praktijk van partij B: 
a. Iedere netwerktherapeut werkzaam in de praktijk van partij B, die patiënten met rugklachten 

behandelt, werkt volgens de werkprotocollen en zorgproducten van het Rug-netwerk en werkt 
daarnaast ook volgens de richtlijnen van de desbetreffende beroepsgroep; 

b. Er wordt gewerkt met een gangbaar EPD, zulks ter beoordeling van partij A; 
c. De praktijk heeft een adequate behandel-/oefenruimte, zodanig, dat de ADL-activiteiten 

tillen/dragen, duwen/trekken, (gaan)zitten, (gaan)staan, (trap)lopen en springen kunnen worden 
geoefend; 

d. De praktijk vaardigt tenminste één netwerktherapeut af naar de verplichte  
bijeenkomsten van het netwerk. Is de netwerktherapeut verhinderd dan dient er tenminste één 
medewerker van de praktijk aanwezig te zijn. Deze afgevaardigde zorgt voor overdracht van de 
inhoud van de bijeenkomst aan de netwerktherapeut; 

e. Bij afwezigheid van de netwerktherapeut, dient de continuïteit van de behandeling en 
neventaken volgens de norm van het netwerk, via waarneming binnen de praktijk of via 
waarneming door een netwerktherapeut van een collega-praktijk te worden gewaarborgd; 

f. Partij B is op de hoogte van en gaat ermee akkoord,  dat contact gegevens van de praktijk 
gebruikt worden voor doeleinden t.b.v. de activiteiten van het Rug-netwerk. 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
3. Visitatie: 

a. Eens per jaar wordt in opdracht van het netwerk de praktijk van partij B ( en alle aangesloten 
netwerkpraktijken) gevisiteerd, middels een intercollegiale visitatie. De visitatie wordt 
uitgevoerd met behulp van een digitaal “visitatieformulier” met als doel te controleren of 
aan alle verplichtingen is voldaan die voortvloeien uit deze licentieovereenkomst.  

b. De visitatiecommissie rapporteert, na ontvangst van de benodigde  gegevens, aan partij B 
eventuele  gebreken en het niet nakomen van de voorwaarden, waarna Partij B een 
verbeterplan opstelt; 

c. Indien blijkt dat bij de opvolgende visitatie (een jaar later), dat er wederom niet aan de 
voorwaarden voldaan wordt, kan partij A besluiten de overeenkomst te ontbinden;  

d. De visitatie wordt uitgevoerd door een collega netwerktherapeut van een aangesloten 
praktijk. Iedere netwerktherapeut bezoekt een collega netwerktherapeut van een andere  
praktijk. Tijdens de visitatie wordt er een inhoudelijk gesprek gevoerd over de aangeleverde 
dossiers. Voorts wordt getoetst of de praktijk handelt conform de afspraken die zijn gemaakt 
binnen het netwerk. Er wordt gewerkt met een vast digitaal rapportageformulier; 

e. de visitatiecommissie stelt de aantallen van de aan te leveren dossiers en de toets vorm 
nader vast;  

f. Partij A benoemt de perso(o)n(en) die de visitatie uitvoer(t) (en). 
 
 
4. Scholing: 
De inhoud, de planning en organisatie van de scholing wordt door partij A vastgesteld. De 
netwerktherapeut is in ieder geval gehouden om de verplichte scholingen te volgen en heeft het 
recht om de niet verplichte scholign te volgen. Partij B verplicht zich bij aanvang van de 
samenwerking iedere (potentiële) netwerktherapeut in zijn praktijk binnen zes maanden de 
basisscholing te laten volgen. Daarnaast stelt Partij A bepaalde scholingen verplicht, hetgeen vermeld 
wordt in de uitnodiging van de desbetreffende scholing. De kosten voor deze scholing zijn niet 
begrepen in de in artikel 4 genoemde kostenvergoeding. De kosten voor scholingen zijn door de CR 
KBO regeling vrijgesteld van BTW.  
Partij A houdt zich het recht voor de scholing te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum 
onder de volgende condities:  
        a. Onvoorziene omstandigheden. 
        b. Te weinig deelnemers. In de Uitnodigingen wordt het minimale aantal deelnemers vermeld.  
Partij B heeft het recht de inschrijving te annuleren, met in acht neming van de volgende 
voorwaarden:  

• bij annulering 4 weken voor de scholing of eerder: u bent geen cursusgeld verschuldigd; 

• bij annulering tussen 4 en 2 weken voor de scholing: u bent 50% verschuldigd van het totale 
cursusgeld; 

• bij annulering vanaf 2 weken voor de scholing:  u bent 100% van het cursusgeld verschuldigd. 
De factuur voor de scholing wordt achteraf verzonden, en ongeveer 14 dagen daarna geïncasseerd.  
 
Het eigendomsrecht van het cursusmateriaal ligt bij Partij A. Niets mag zonder toestemming van 
Partij A worden aangepast of worden verspreid of openbaar mogen gemaakt..  
 
 
 
 
 
 



 

 
 
KOSTENVERGOEDING 
 
Artikel 4 

A) Partij B is vanaf aanvang van de samenwerking aan partij A jaarlijks een basisbijdrage van  
€ 200,-- (zegge:  tweehonderd Euro) verschuldigd. Bij aansluiting van dependances komt hier een 
bedrag van €25,= (zegge: vijfentwintig euro) per dependance bij.  Voor elke ingeschreven 
netwerktherapeut wordt jaarlijks €25,= (zegge: vijfentwintig euro) in rekening gebracht Deze 
bedragen kunnen door partij A jaarlijks worden aangepast. Bij inschrijving is Partij B tevens het 
inschrijfbedrag van € 50,= (zegge: vijftig euro) verschuldigd. Per ingeschreven dependance dient 
minimaal 1 netwerktherapeut werkzaam te zijn.  
De bedragen worden automatisch geïncasseerd. Bij onvoldoende saldo, storneren of het niet willen 
aangaan van de betalingen via automatische incasso wordt € 25,= (zegge: vijfentwintig euro) 
administratiekosten in rekening gebracht.  Deze bedragen zijn exclusief BTW. 
B) Partij B verbindt zich voorts om de kosten van de verplichte scholingen als vermeld in artikel 3 lid 4 
te voldoen. 
C) Partijen komen expliciet overeen, dat er geen extra kosten, met uitzondering van scholing, in 
rekening worden gebracht voor het gebruik van het protocol en visitatie. 
Overige kosten, zoals reclamemateriaal en PR-activiteiten maken geen deel uit van de bijdrage als 
vermeld in sub a van dit artikel. 
 
 
DUUR VAN DE SAMENWERKING 
   
Artikel 5 
De licentieovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en is opzegbaar met inachtneming 
van een opzeggingstermijn van zes maanden. 
Opzegging kan uitsluitend geschieden door middel van een aangetekend schrijven.  
Tussentijdse opzegging is mogelijk met wederzijds goedvinden, waarbij er geen recht is op restitutie 
van de jaarbijdrage als vermeld in artikel 4a. 
 
ADMINISTRATIE 
 
Artikel 6 
1. Partijen stellen vast, dat er geen gemeenschappelijke administratie wordt gevoerd.  
2. Partij A draagt zorg voor de administratie van de afspraken met Partij B en de rapportages van 

visitaties. Partij B is te allen tijde gemachtigd tot inzage in deze administratie. 
3. Elke partij draagt zelf zorg voor zijn/haar eigen inschrijving in het  

Handelsregister van de Kamer van Koophandel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ONTBINDING VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST 
 
Artikel 7 
De licentieovereenkomst wordt ontbonden: 
1. door opzegging ingevolge artikel 5; 
2. door opzegging ingevolge artikel 3 lid 3 sub c; 
3. door een besluit van partijen A en B gezamenlijk; 
4. op het moment dat partij A en/of partij B onder curatele of onder bewind is gesteld, in staat 
van faillissement is verklaard, (voorlopig) surseance van betaling heeft verkregen; 
5. indien partij B de bevoegdheid wordt ontzegd de praktijk uit te oefenen, op het moment dat 
de desbetreffende uitspraak respectievelijk het vonnis onherroepelijk is geworden; 
6. als de in artikel 10 van deze overeenkomst en artikel 2 van de licentieovereenkomst 
bedoelde rechter op verzoek van één der partijen de licentieovereenkomst ontbindt wegens 
gewichtige  redenen. 
 
ALGEMENE GEVOLGEN VAN ONTBINDING VAN  
DE LICENTIEOVEREENKOMST 
 
Artikel 8 
1.  Bij ontbinding van de licentieovereenkomst zijn partijen verplicht al hetgeen zij ieder voor zich nog  
uit hoofde van de samenwerking te vorderen hebben, respectievelijk aan haar verschuldigd zijn, met 
elkaar te verrekenen. 
De vorderingen en de schulden dienen over een weer te worden geïnd respectievelijk betaald en het 
saldo wordt in verdeling gebracht, echter niet eerder dan vier weken nadat partijen 
overeenstemming hebben bereikt over de verdeling en partijen elkaar over en weer hebben 
gevrijwaard voor het bestaan van onbekende schulden uit hoofde van de samenwerking. Partijen 
komen nu voor alsdan overeen, dat Partij B geen recht heeft op (pro rata) restitutie van de jaarlijkse 
kostenvergoeding zoals vermeld in artikel 4. 
Voor zover niet uitdrukkelijk uit deze overeenkomst het tegendeel blijkt, blijven de  bepalingen van 
de onderhavige overeenkomst tijdens de vereffening van toepassing. 
2. Bij ontbinding van de licentieovereenkomst is het partij B op geen enkele wijze meer toegestaan 
gebruik te maken van het protocol, de visitatie, de inlog op de website, de scholingen, het logo, de 
huisstijl en het PR materiaal van partij A, en dient partij B alles hieromtrent te verwijderen van 
zijn/haar website en promotiemateriaal. Dit op straffe van €1000,= per dag als  Partij B niet aan deze 
eis voldoet, tot een maximum van € 15.000,=.  
 
GESCHILLEN 
 
Artikel 9 
Alle geschillen, welke mochten ontstaan, zowel juridisch als feitelijk, naar aanleiding van deze 
overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die hiervan het gevolg mochten zijn, zullen 
partijen in eerste instantie gezamenlijk trachten op te lossen, eventueel met behulp van Mediation 
conform het daartoe strekkende reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut te 
Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de Mediation. Uitvoerder van de Mediation is 
Frans Baars van het Mediationhuis in Alkmaar gevestigd op de Oudegracht 90 en bereikbaar via 
baars@mediationhuis.nl . 
Indien het onmogelijk gebleken is een geschil op vorenbedoelde wijze op te lossen zal het geschil 
worden beslist door de bevoegde rechter. 
  
 


