Samenwerkingsovereenkomst voor trainingsbureaus
De ondergetekenden,
a) de besloten vennootschap HeartMath Benelux BV, gevestigd te Meerssen, hierna te
noemen: “HeartMath Benelux”, te dezen vertegenwoordigd door haar bestuurder ir.
R.J. Erdbrink, ter ene zijde
en

b) xxxxx, kantoorhoudende te xxxxx, vertegenwoordigd door xxxxx, hierna te noemen:
“Samenwerkende partij”, ter andere zijde
in aanmerking nemende, dat:
•
•
•
•
•

HeartMath Benelux krachtens een ter zake van HeartMath LLC, gevestigd te Boulder
Creek California (USA), verder te noemen HeartMath USA, verkregen licentie de
bevoegdheid heeft in de Benelux:
- trainingen te geven betreffende het door HeartMath USA ontwikkelde HeartMath
systeem voor stress reductie, en
- Hartritme-biofeedback apparatuur te verkopen, die door of vanwege HeartMath USA
is geproduceerd
Samenwerkende partij actief is op het terrein van het voor eigen rekening en risico
aanbieden van trainingen;
Samenwerkende partij de wens heeft om namens HeartMath Benelux de HeartMath®
Resilience Advantage (vergroot je Veerkracht, verminder je stress) en daarvan
afgeleide workshops aan te bieden;

zijn overeengekomen als volgt:
1. Definities
In deze overeenkomst hebben de volgende begrippen de in dit artikel omschreven
betekenis.
• Onder Training wordt verstaan het, tegen betaling, geven van onderricht aan een
groep van minimaal 3 personen.
•

HeartMath Resilience Advantage workshop: Door HeartMath USA ontwikkelde
en vastgelegde training op gebied van stress management waarbij gebruik gemaakt
wordt van door HeartMath USA ontwikkelde technieken en bio-feedback
apparatuur. In deze training worden o.a. de technieken Heart-Focused breathing
(Neutral), Quick Coherence® en Heart Lock-in® en optioneel de technieken
Freeze-Frame®, Communicatie oefening en Heart Mapping® onderwezen. In een
HeartMath groepstraining wordt minimaal 1 emWave® Pro, emWave2® of Inner
Balance TrainerTM per 2 of 3 deelnemers gebruikt.
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•

HeartMath Demo: Het doel van een demo is om reclame te maken voor HeartMath
en/of een training waar HeartMath een deel van uit maakt. Meestal bevat de demo
een korte uitleg over de achtergrond van het HeartMath Systeem met demonstratie
van de emWave® apparatuur. De demo kan onderdeel zijn van een bestaande
training of een aparte bijeenkomst betreffen, in beide gevallen met als doel
interesse te wekken voor het HeartMath systeem. De totale duur van dit gedeelte is
maximaal 2 uur, voor de demo wordt de deelnemers geen geld in rekening
gebracht. Er worden geen technieken getraind en ook wordt er slechts gebruik
gemaakt van 1 emWave2, emWave Pro of Inner Balance Trainer.

•

emWave® Pro:
Een PC ondersteund programma met bijbehorende hardware en gepatenteerde
hartritme monitor, dat helpt om stress en onrust te leren herkennen en om te zetten
naar positieve energie.

•

emWave®2: De emWave2 is de draagbare versie van de emWave Pro. De
emWave geeft op elk moment feedback over de coherentie van de drager.

•

Inner Balance TrainerTM: speciaal voor mobiele telefoons of tablets (iOS en
Android) ontwikkelde emWave technologie die op elk moment feedback geeft
over de coherentie van de drager.

2. Trainingen
2.1. Samenwerkende partij is voor de duur van deze overeenkomst bevoegd om de
HeartMath Resilience Advantage Workshop, of een deel daarvan, aan te bieden. Dit
kan als op zichzelf staande training zijn of als onderdeel van de door haar aangeboden
bedrijfstrainingen (bijvoorbeeld vitaliteit trainingen, leiderschapstrainingen, etc).
Indien HeartMath slechts een onderdeel van de training is mag de naam HeartMath
niet in de titel of subtitel van de workshop staan.
2.2. Samenwerkende partij is niet bevoegd om zonder toestemming van HeartMath
Benelux andere trainingen of cursussen te ontwikkelen of aan te bieden waarbij
“HeartMath apparatuur” en/of de “HeartMath technieken” worden gebruikt.
2.3. Het HeartMath gedeelte in een door Samenwerkende partij gegeven training mag
alleen worden uitgevoerd door een formeel door HeartMath Benelux gelicenseerde
trainer.
2.4. Samenwerkende partij heeft toestemming om HeartMath Demo’s te geven (zie
definitie) voor PR en marketing doeleinden.
2.5. Samenwerkende partij heeft nadrukkelijk geen toestemming om professionals op te
leiden en/of te certificeren in het gebruik van HeartMath technieken en apparatuur
zodat zij het weer met hun cliënten of klanten kunnen inzetten.
2.6. Samenwerkende partij zal in haar trainingen altijd duidelijk communiceren dat de
HeartMath technieken en interventies gelicenseerd zijn.
3. Materialen en expertise
3.1. HeartMath Benelux levert de benodigde materialen en ondersteuning voor het
opzetten en geven van het HeartMath gedeelte binnen de training.
3.2. Samenwerkende partij zal alleen de originele door HeartMath Benelux geleverde
slides gebruiken en per deelnemer een werkboek van HeartMath Benelux afnemen
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tegen de officieel vastgestelde prijs. Dit tarief kan jaarlijks door HeartMath Benelux
worden herzien.
3.3. In overleg en eventueel tegen meerkosten is het mogelijk om het logo van
samenwerkende partij op de slides en in het werkboek af te drukken. Ook kunnen in
overleg en eventueel tegen meerkosten aangepaste versies van de training, werkboek
en slides gemaakt worden.
3.4. De door HeartMath Benelux geleverde materialen blijven eigendom van HeartMath
Benelux en mogen niet zonder toestemming door Samenwerkende partij voor andere
trainingen of doeleinden gebruikt worden.
4. Communicatie door HeartMath Benelux
4.1. HeartMath Benelux zal op haar website melding maken van de samenwerking met
Samenwerkende partij en deze ook actief promoten.
4.2. Samenwerkende partij zal op haar beurt actief melding maken van de samenwerking
met HeartMath Benelux en deze ook actief promoten. Ook zal ze haar opdrachtgevers
voor opleidingen doorverwijzen naar HeartMath Benelux.
5. Tarieven
5.1. Voor iedere module HeartMath HeartMath Resilience Workshop die door
Samenwerkende partij wordt gegeven, zal Samenwerkende partij aan HeartMath
Benelux een bedrag aan royalties verschuldigd zijn . Het tarief voor de royalties is
weergegeven in bijlage 1, dit tarief kan jaarlijks door HeartMath Benelux worden
herzien.
5.2. Indien de training wordt uitgevoerd door een trainer van HeartMath Benelux dan zal
naast de royalties ook de trainersfee in rekening worden gebracht.
5.3. Samenwerkende partij zal, gedurende de contractduur, de eventueel voor de
trainingen benodigde HeartMath apparatuur van Heartmath Benelux betrekken.
Daarvoor kan samenwerkende partij voor alle producten, voor zover behorend tot het
assortiment van HeartMath Benelux, inkopen van HeartMath Benelux. Dit met een
jaarlijks te herzienen korting van maximaal 20 % op alle emWave en Inner Balance
Trainer producten. De kortingen gelden op de standaardprijs.
6. Duur en ingangsdatum van de overeenkomst
6.1. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de bepaalde tijd van een jaar en gaat in op
1 oktober 2018. Behoudens aangetekende en schriftelijke opzegging met
inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie maanden tegen het einde van
het desbetreffende kalenderjaar, wordt deze overeenkomst telkens met één jaar
verlengd.
6.2. Deze overeenkomst kan tussentijds door ieder der partijen met onmiddellijke ingang
worden opgezegd indien de andere partij:
a. in belangrijke mate toerekenbaar of ontoerekenbaar tekortschiet in de nakoming
van enige verplichting uit deze overeenkomst, een en ander onverminderd het recht
om deze overeenkomst te ontbinden en/of het recht op aanvullende of vervangende
schadevergoeding; Als belangrijke tekortkoming van de zijde van Samenwerkende
partij zal in ieder geval ook gelden:
• Het niet juist en/of niet bevoegd gebruiken van de naam HeartMath of van
HeartMath materialen en technieken
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•

Interventies door Samenwerkende partij waarvan HeartMath redelijkerwijze
kan verwachten dat deze schadelijk zijn voor de goede naam en faam van
HeartMath en/of HeartMath Benelux;
b. (voorlopige) surseance van betaling, aanvraagt, eigen aangifte tot faillietverklaring
doet, haar faillissement wordt uitgesproken, of onder schuldsanering krachtens de
wet schuldsanering natuurlijke personen komt te vallen
c. aangeeft haar verplichtingen uit deze overeenkomst niet langer volledig en tijdig te
kunnen nakomen;
d. insolvent is geworden en er een rechtsgeldig besluit ligt strekkende tot ontbinding
van de rechtspersoon.
6.3. Deze overeenkomst eindigt van rechtswege, indien HeartMath Benelux om welke
reden dat ook wordt opgeheven of indien de aan haar door of vanwege HeartMath
USA licentie om welke reden dan ook mocht worden ingetrokken of komt te
vervallen. In deze gevallen eindigt de overeenkomst van rechtswege per
opheffingsdatum c.q. de datum van intrekking of verval van de licentie.
6.4. Na de beëindiging van de overeenkomst zal Samenwerkende partij zich onthouden
van verder gebruik van de “HeartMath apparatuur” en/of de “HeartMath
technieken”in haar trainingen.

7. Overige bepalingen
7.1. Deze managementovereenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse
recht.
7.2. 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.
7.3. Wijzigingen en/of aanvullingen van deze overeenkomst kunnen alleen rechtsgeldig en
voor partijen op verbindende wijze totstandkomen wanneer zij schriftelijk tussen
partijen en door de daartoe bevoegde personen zijn vastgelegd en geaccordeerd.
7.4. 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.
7.5. 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.

Aldus overeengekomen en ondertekend in tweevoud, 1 oktober 2018.
HeartMath Benelux BV

R.J. Erdbrink

xxxx

xxxx

HeartMath, Freeze-Frame, Heart Lock-in and HeartMapping are registered trademarks of the Institute of HeartMath.
Quick Coherence is a registered trademark of Doc Childre. emWave and Personal Stress Reliever are registered
trademarks of Quantum Intech, Inc.
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Bijlage 1:

Afdrachtstabel voor HeartMath groepstrainingen
Royalties

Per HeartMath training
Plenaire demo

Euros (excl BTW)
Zakelijk
10%
-

Zorg & non-profit
10%
-

De afdracht bedraagt 10% van de omzet aan trainings dagdelen (dus emWaves, reiskosten,
etc. vallen daar buiten). Indien er sprake is van een interne training (training binnen de
organisatie van de gelicenseerde trainer) waarvoor geen factuur wordt gestuurd (interne
verrekening t.o.v. onderlinge budgetten mag wel) dan zijn er geen royalty’s verschuldigd
(10% van 0 is 0). Dit geldt bijvoorbeeld bij trainingen binnen overheidsinstanties,
ziekenhuizen, etc. indien de trainer in dienst is van deze organisatie.

