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Overeenkomst gecertificeerde HeartMath® VG trainer –  Beperkte licentie 
 
Benoeming tot gecertificeerd HeartMath VG trainer – Graag bevestigen wij de voorwaarden waaronder 
u gebruik mag maken van de informatie en materialen die u zult ontvangen als deelnemer van het 
HeartMath VG trainer programma.   
 
Training voor de Trainer — U (hieronder 'Trainer' genoemd) zult door HeartMath/HeartMath Benelux 
getraind worden en een licentie ontvangen voor het aanbieden van Intellectueel Eigendom (IE) van 
HeartMath (HM), zoals gespecificeerd in Bijlage A. Dit is een beperkte licentie voor het aanbieden van de 
Basistraining Hartcoherentie VG binnen een VG zorginstelling. De status van gecertificeerde HeartMath 
VG trainer is een feit na het succesvol voltooien van de training. 
 
Gedrag — Om HeartMath op effectieve wijze te vertegenwoordigen, vragen wij de Trainer de 
HeartMath-technieken in alle oprechtheid uit te oefenen en de kwalitatief hoogste normen voor correct 
en ethisch handelen te handhaven. De Trainer gaat akkoord met de door HeartMath/HeartMath 
Benelux opgestelde instructies en richtlijnen voor het aanbieden van het HeartMath-IE, door Bijlage B 
van deze overeenkomst te ondertekenen. 
  
Intellectueel Eigendom (IE) van HeartMath — Om te zorgen voor bescherming van de intellectuele 
eigendomsrechten, het correcte gebruik van auteursrechtelijke informatie en gedeponeerde 
handelsmerksymbolen en -namen, en de integriteit van informatie bij publieke uitingen, zal de Trainer 
alleen materiaal verspreiden dat voor een dergelijk gebruik is goedgekeurd en geleverd door 
HeartMath/HeartMath Benelux. De Trainer zal bij gebruik van hand-outs, slides, boeken, artikelen, 
websites, media-uitingen, enz. met het HeartMath-IE, maar die niet zijn geleverd door 
HeartMath/HeartMath Benelux, vooraf schriftelijke toestemming moeten verkrijgen van 
HeartMath/HeartMath Benelux. Deze licentie geeft de Trainer geen enkel recht om vooraf vastgelegde 
trainingen (bijv. on-line) te creëren of te verkopen, of om content van HeartMath/HeartMath Benelux te 
gebruiken op een platform voor onderwijs op afstand. De programma's moeten persoonlijk en 
rechtstreeks worden gegeven. De lesmaterialen die HeartMath/HeartMath Benelux levert, zijn 
auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gereproduceerd zonder specifieke schriftelijke 
toestemming. 
 
Afgeleide producten — Wijzigingen aan het IE van HeartMath/HeartMath Benelux worden gezien als 
afgeleide producten en zijn eigendom van HeartMath/HeartMath Benelux. Wijzigingen zijn onder 
andere: uittreksels, samenvattingen, fragmenten, vertalingen, redactionele wijzigingen, interpretaties, 
aantekeningen, behandelingen of andere aanpassingen of vormen van de materialen (zoals webinars of 
virtuele trainingen), die zijn gebaseerd op het originele werk van HeartMath/HeartMath Benelux. 
Wijzigingen mogen alleen worden gemaakt na specifieke schriftelijke toestemming van HM. Wanneer de 
Trainer wordt gevraagd samen te werken met HeartMath/HeartMath Benelux voor het creëren van een 
afgeleid product zal HeartMath/HeartMath Benelux eigenaar blijven van het auteursrecht van het 
product, tenzij gezamenlijk anders wordt overeengekomen.  
 
Trainingsmaterialen —  De Trainer ontvangt auteursrechtelijk beschermde materialen van 
HeartMath/HeartMath Benelux. Wanneer de training tot certificering is voltooid, mag de Trainer deze 
materialen gebruiken, behalve de materialen aangeduid met 'vertrouwelijk' of  'eigendom' van 
HeartMath/HeartMath Benelux, die alleen zijn bedoeld voor persoonlijk gebruik, tenzij er schriftelijk 
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toestemming van HeartMath/HeartMath Benelux  is verkregen om deze materialen te kopiëren of 
reproduceren.   
 
Materialen deelnemers — De Trainer stemt ermee in materialen van het merk HeartMath aan te 
schaffen en aan te bieden aan deelnemers van een workshop, zoals gespecificeerd in Bijlage A. 
 
Medische disclaimer — Omdat de research en technieken van HeartMath betrekking hebben op de 
mentale, emotionele en lichamelijke gezondheid, dient de Trainer te handelen conform de volgende 
HeartMath beleidsrichtlijnen en kan de Trainer geen enkele aanspraak maken die in strijd is met deze 
richtlijnen:  
 

“HeartMath heeft zeer succesvolle programma's ontwikkeld voor verbetering van het 
mentaal, emotioneel en lichamelijk evenwicht. De HeartMath-technologie en -
materialen zijn niet bedoeld als vervanging van een behandeling voor medische of 
psychologische aandoeningen door bevoegde artsen, psychologen of andere 
zorgprofessionals.”  

  
Duur van de overeenkomst — Deze overeenkomst is geldig voor een (1) jaar en zal automatisch worden 
verlengd voor nog een jaar, mits 1) alle aan HeartMath/HeartMath Benelux verschuldigde betalingen 
alleen actuele bedragen zijn, 2) u uw cliënten actief begeleidt met HeartMath-technieken. Dit laatste 
kan o.a. worden aangetoond door de aanschaf van goedgekeurde werkboeken en HeartMath 
apparatuur en 3) de Trainer heeft voldaan aan de vereisten in Bijlage A.  
 
Beëindiging van de overeenkomst — Het in gebreke blijven omtrent een of meerdere bepalingen in 
deze overeenkomst kan leiden tot beëindiging van deze overeenkomst. HeartMath/HeartMath Benelux 
zal de Trainer informeren over enige vorm van contractbreuk, en de Trainer heeft vervolgens 30 dagen 
om te reageren op deze contractbreuk. Als de contractbreuk niet binnen 30 dagen naar tevredenheid 
wordt opgelost, kan HeartMath/HeartMath Benelux deze overeenkomst naar eigen oordeel beëindigen. 
Wanneer een schriftelijk akkoord nodig is, kunnen akkoord en handtekening daartoe schriftelijk, via fax 
of elektronisch worden gegeven. Bij besluit tot beëindiging zal de Trainer al het trainingsmateriaal van 
HeartMath/HeartMath Benelux terugsturen, en zal de Trainer stoppen met het gebruik van het IE van 
HeartMath/HeartMath Benelux bij het bieden van zijn/haar trainingsactiviteiten. 
  
Geschillen — In geval van een conflict komen HeartMath/HeartMath Benelux en de Trainer overeen dat 
1) er direct met elkaar zal worden onderhandeld; 2) er een onafhankelijke derde partij zal worden 
gekozen als bemiddelaar; en 3) er, indien niet tot een akkoord wordt gekomen, gebruik zal worden 
gemaakt van een bindende arbitrage-uitspraak met de daarvoor geldende regels, in plaats van juridische 
stappen te nemen. Als HeartMath/HeartMath Benelux en de Trainer niet in staat zijn hun problemen op 
die manier op te lossen, kan er onmiddellijke, onherstelbare schade ontstaan, waarna juridische 
dwangmiddelen bovenop andere oplossingen kunnen worden ingezet. 
  
Overig —  HeartMath/HeartMath Benelux en de Trainer stemmen er beide in toe deze Overeenkomst 
niet aan anderen toe te wijzen of over te dragen. Geen van beiden is bevoegd om de ander op enige 
wijze te binden of te vertegenwoordigen.  
 
 
Overige bepalingen —  
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1. Deze managementovereenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht. 
2. Indien deze overeenkomst leidt tot onenigheid over de uitleg en bedoeling daarvan zal een 

onpartijdige arbiter worden aangesteld om hierover een oordeel te geven nadat deze arbiter beide 
partijen en hun eventuele adviseurs heeft gehoord. 

3. Wijzigingen en/of aanvullingen van deze overeenkomst kunnen alleen rechtsgeldig en voor partijen 
op verbindende wijze tot stand komen wanneer zij schriftelijk tussen partijen en door de daartoe 
bevoegde personen zijn vastgelegd en geaccordeerd. 

4. Indien enige bepaling van deze overeenkomst ongeldig of niet verbindend mocht blijken te zijn, laat 
dit de overige bepalingen van deze overeenkomst onverlet.  Partijen zullen een zodanige ongeldige 
of niet verbindende bepaling vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die de 
oorspronkelijke bedoeling van partijen met de betreffende bepaling zo dicht mogelijk benadert. 

5. Een partij mag haar rechtsverhouding met de andere partij niet doen overnemen, noch de 
vorderingen uit deze overeenkomst cederen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
andere partij. 

 
 
Ingangsdatum— Deze Overeenkomst is geldig vanaf de datum van de laatst geplaatste handtekening.  
 
Deelnemer       HeartMath Benelux 
       Rob Erdbrink 
  
        

 
 
Datum:     Datum:  
 
Akkoord       Akkoord 
Rechtsgeldige handtekening    Rechtsgeldige handtekening 
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BIJLAGE A 

 
Toepassingsgebied van de gecertificeerde Trainer – een VG zorginstelling  
  
Workshops van het merk HeartMath/HeartMath Benelux — Conform de voorwaarden rond het gebruik 
van het Intellectueel Eigendom zoals vermeld in de Overeenkomst van de gecertificeerde Trainer, is de 
Trainer getraind om de volgende HeartMath/HeartMath Benelux workshop in zijn geheel aan te bieden: 
 
Basistraining Hartcoherentie VG  
 
Bij het geven van deze workshop stemt de Trainer erin toe alleen gebruik te maken van de door 
HeartMath/HeartMath Benelux geleverde workshop-slides, en iedere deelnemer te voorzien van de 
bijbehorende werkboek, gekocht bij HeartMath/HeartMath Benelux tegen de gepubliceerde prijs. 
 
HeartMath-modules — De Trainer mag modules uit het volledige programma, plus extra modules die in 
de toekomst worden toegevoegd, gebruiken in andere activiteiten die niet het HeartMath-merk dragen, 
mits die, in de secties waar informatie van HeartMath/HeartMath Benelux wordt gebruikt, ook 
schriftelijk worden toegewezen aan HeartMath/HeartMath Benelux. Deze bronvermelding dient aan te 
geven dat het materiaal wordt gebruikt 'onder licentie' van HeartMath/HeartMath Benelux. 
  
De Trainer stemt erin toe dat elke activiteit waarbij geselecteerde HeartMath-modules worden gebruikt 
niet mag worden gepromoot of gemarkeerd als een HeartMath-activiteit. Dat wil zeggen: de merknaam 
van de workshop en/of de naam HeartMath mag niet verschijnen in de titel van de activiteit. 
  
Wanneer uittreksels of fragmenten van modules worden gebruikt in programma's die niet van het 
HeartMath-merk zijn, zal de Trainer alleen materialen (hand-outs, slides, enz.) gebruiken die zijn 
goedgekeurd door HeartMath/HeartMath Benelux. 
 
HeartMath/HeartMath Benelux behoudt het recht om prijzen naar eigen oordeel van tijd tot tijd te 
wijzigen. Trainers worden dertig (30) dagen van tevoren van prijswijzigingen op de hoogte gebracht. 
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BIJLAGE B 

Gedragscode voor de gecertificeerde trainer 
  
Als gecertificeerd Trainer van HeartMath/HeartMath Benelux begrijp ik het belang van het bieden van 
een constante hoge kwaliteit en integriteit in mijn werkwijze en interactie met de mensen die mijn 
presentaties bijwonen. Ik begrijp dat het toepassen van de principes en instrumenten van HeartMath 
Benelux een belangrijke taak is in de functie van gecertificeerd Trainer van HeartMath/HeartMath 
Benelux. Daarom ga ik hierbij akkoord met het volgende:  
  
Ik verklaar voortdurend de principes en instrumenten van het HeartMath-systeem zo goed als ik kan te 
blijven bestuderen en toepassen.  
 
Ik ga akkoord met het uitdragen van de naam, de goodwill en de integriteit van HeartMath, haar 
programma's en haar materialen.  
 
Deelnemer        
     
  
 
 
 
        
 
 
Datum:      
 
Akkoord        
Rechtsgeldige handtekening     
 
 
 


