NOBTRA

Overeenkomst tot aansluiting als Kandidaat Trainer
bij de Nederlandse Orde van Beroepstrainers
NOBTRA – Curiestraat 5., 3822 XJ Amersfoort
E: info@nobtra.nl

1. Algemeen
De NOBTRA stelt zich ten doel de professionaliteit van het beroepsmatig trainen in Nederland
te bevorderen. Zij maakt hiertoe onder meer gebruik van een website. Toegang tot en gebruik van
de diensten, aangeboden door de NOBTRA zijn onderworpen aan de hiernavolgende voorwaarden
en bepalingen. Door gebruikmaking van deze diensten stemt u in met al deze voorwaarden
en bepalingen. Indien deze gebruiksvoorwaarden worden overtreden behoudt de NOBTRA
zich het recht voor om de trainer of gebruiker van verdere dienstverlening uit te sluiten en
zijn/haar gegevens van de website te verwijderen. Alle bepalingen van deze voorwaarden zijn
tussen partijen van kracht voor zover hiervan niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
De NOBTRA is ingeschreven onder nummer17266564 bij de Kamer van Koophandel te Brabant.
2. Gebruikmaking van de website – www.nobtra.nl
volledige informatie. U mag de website niet gebruiken voor enig onrechtmatig doel of enig
doel dat ingevolge deze bepalingen, voorwaarden en aanduidingen verboden is. De NOBTRA
behoudt zich het recht voor naar eigen inzicht de website of de gebruikersvoorwaarden te
wijzigen en is gerechtigd zonder aansprakelijkheid de, via de website geleverde, diensten
permanent of tijdelijk te discontinueren. Dit zonder voorafgaande vermelding.
Zij doet dit door gewijzigde voorwaarden op de website te publiceren.
Op de inhoud van deze website, de daarin opgenomen naam-, nummer-, en adresgegevens,
de beelden en teksten en combinaties daarvan, alsmede de programmatuur, alles in de
breedste zin des woords, berusten intellectuele eigendomsrechten. Het is dus verboden om,
op wat voor wijze dan ook, hierin wijzigingen aan te brengen, of delen of het geheel te kopiëren.
De website bevat links naar websites die door andere partijen worden geëxploiteerd.
Dergelijke links worden uitsluitend ter algemeen gemak verstrekt. De NOBTRA heeft geen
zeggenschap over dergelijke websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan.
Daarnaast impliceert de aanwezigheid van deze links op geen enkele wijze de goedkeuring
van de NOBTRA van het materiaal op die websites, noch enige associatie met de exploitanten ervan.
3. Ethische Gedragscode en Klachtenreglement.
De trainer die zich wil aansluiten bij de NOBTRA dient expliciet te verklaren, dat hij/zij zal werken
volgens de ethische gedragscode van de NOBTRA en zich te onderwerpen aan het klachtenreglement
van de NOBTRA. Deze aanvaarding betreft de Ethische Gedragscode en het klachtenreglement
zoals deze luiden op het moment van aansluiting en zoals deze in de toekomst eventueel komen
te luiden. De aanvaarding door de trainer van de Ethische Gedragscode en de klachtenprocedure
impliceert tevens dat deze voorwaarden gelden met uitsluiting van andere voorwaarden, die eventueel
op de trainer of diens handelen van toepassing zijn. Afwijkende voorwaarden worden door de NOBTRA
verworpen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard.
4. Beperking van aansprakelijkheid
De NOBTRA opereert slechts als een forum en technisch intermediair tussen haar diverse gebruikers.
de uitlatingen die zij doen met betrekking tot het aanbieden van diensten of het doen van betalingen.
Ondanks dat één van de belangrijkste doelstellingen van de NOBTRA is om de kwaliteit en
professionaliteit van de aangesloten trainers te bevorderen, is zij niet aansprakelijk voor de evaluatie,
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controle of monitoring van de communicatie die zich tussen trainers en gebruikers afspeelt.
mededelingen door trainers. In geval van serieuze klachten kan een cliënt of opdrachtgever zich wel
wenden tot de klachtencommissie.
5. Wijziging en opzegging
De NOBTRA kan per onmiddellijk en om elke reden, zonder waarschuwing vooraf, een inschrijving
beëindigen of weigeren, waardoor een trainer zich niet langer haar diensten mag presenteren als
aangesloten bij de NOBTRA. Deze redenen omvatten onder meer het schenden van één of meer regels
van de Ethische Gedragscodes van de NOBTRA, of elke andere voorwaarde.
Indien men een wijziging in deze voorwaarden onacceptabel acht, heeft men het recht zijn/haar overeenkomst
met de NOBTRA met directe ingang te beëindigen. Indien men continueert geeft men aan de nieuwe
voorwaarden te accepteren.
Aansluiting bij de NOBTRA wordt per jaar, of deel daarvan, in rekening gebracht.
De inschrijving en jaarlijkse contributie wordt steeds per 31 december stilzwijgend verlengd.
Opzeggen van de aansluiting dient twee maanden voor het einde van het contributiejaar schriftelijk bij het
NOBTRA-secretariaat te geschieden.
6. Toepasselijk recht
Op alle door de NOBTRA af te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen, voortvloeiende uit of ten gevolge van rechtshandelingen waarop de onderhavige voorwaarden
van toepassing zijn, behoudens waartoe de Kantonrechter bevoegd is, worden voorgelegd aan
de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Hertogenbosch.
Eigen verklaring
Door ondertekening verklaart de trainer:
1.
Akkoord te gaan met bovengenoemde voorwaarden
2.
Te werken volgens de Ethische gedragscode van de NOBTRA en dat hij/zij zich bij klachten zal
onderwerpen aan het klachtenreglement, zoals dat thans luidt of in de toekomst zal komen te luiden.
3.
Voldoet aan alle voorwaarden zoals vermeld onder ‘aansluiten’ op www.nobtra.nl en is bereid
mee te werken aan een eventuele (steekproef )controle waarin de genoemde voorwaarden
worden getoetst.
4.
Wil zich wel/niet registreren als Registertrainer NOBTRA (RT-N) (doorstrepen wat niet van toepassing is)
Naam van de trainer:
Geboortedatum:
Adres :
Plaats:
Datum:
Kortingscode:
Eventueel gevolgde trainersopleiding:
NOBTRA aansluitnummer (nog niet in te vullen)
Handtekening:
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